
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 2. 
априла 2015. године, на основу чланa 97. став 8. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09 – испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – од-
лука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 
145/14) и чл. 25. и 31. Статута града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИ-
ВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИН-

СКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађе-

винског земљишта („Службени лист Града Београда”, број 
2/15) у члану 2. став 7. иза речи „уређивања” додају се речи 
„и доделе грађевинског земљишта које доноси надлежан ор-
ган града Београда а на предлог Дирекције за грађевинско 
земљиште и изградњу Беогрда ЈП, а у складу са чланом 94. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 
132/14 и 145/14 – у даљем тексту: закон.)”.

Члан 2.
У члану 7. став 3, иза речи: „изводом из пројекта за из-

давање грађевинске дозволе”, додају се речи: „односно идеј-
ним пројектом”, 

а у ставу 4, истог члана после речи: „ захтева за издавање 
решења о грађевинској дозволи”, додају се речи: „oдносно 
захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова”.

Члан 3.
Иза члана 7. додаје се нови члан 7а, који гласи:
„Накнаду за уређивање грађевинског земљишта плаћа 

инвеститор који је поступак за издавање грађевинске доз-
воле, пријаве почетка извођења радова или решења којим 
се одобрава извођење радова започео пре ступања на снагу 
Закона о изменама и допунама закона о планирању и из-
градњи.

Накнаду за уређивање грађевинског земљишта обвез-
ници плаћања из става 1. овог члана плаћају по основу 
уговора о регулисању накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта који закључују са Дирекцијом. 

Дирекција издаје потврду о уређености односа у погледу 
плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта по 
уплати целокупне накнаде једнократно, а у случају да је уго-
ворено плаћање у ратама по уплати прве рате. 

Износ накнаде за уређивање грађевинског земљишта се 
утврђује сходном применом члана 8, 9. и 10. ове одлуке, а 
плаћа сходном применом члана 14. ове одлуке.”

Члан 4.
У члану 8. став 4. мења се и гласи:
Коефицијенти зона за градске општине Врачар, Стари 

град, Савски венац, Звездара, Вождовац, Палилула, Чукари-
ца, Раковица, Нови Београд и Земун:
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Зоне
Зона заштите 

зеленила Екстра I I II III и Зона 
улазних праваца IV V VI VII VIII Зона специфичних 

намена
Коефицијент зоне 0,1000 0,1000 0,1000 0,0916 0,0742 0,0507 0,0382 0,0267 0,0134 0,0040 0,0507

Коефицијенти зона за градске општине Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Барајево Сопот, Гроцка и Сурчин:

Зоне
Зона заштите 

зеленила Екстра I I II III и Зона 
улазних праваца IV V VI VII VIII Зона специфичних 

намена
Коефицијент зоне 0,1000 0,1000 0,1000 0,0916 0,0742 0,0406 0,0306 0,0214 0,0107 0,0032 0,0406

Члан 5.

У члану 10. став 4. иза речи „заједничком”, додају се речи 
„припремању и”, иза речи „доприноса” додаје се реч „најви-
ше”, а речи „за проценте” замењују се речима „до процената”.

Иза става 4. додаје се нови став који гласи:
„Инвеститору који реализује пројекат који је од посеб-

ног значаја за Републику Србију или Град Београд, односно 
пројекат регулисан посебним актом (споразум, меморан-
дум, и др.) где се Република Србија или Град Београд, поја-
вљују као један од потписника,износ доприноса за уређи-

вање грађевинског земљишта може се умањити за трошкове 
инфраструктурног припремања и опремања локације, као 
и за вредност земљишта које инвеститор уступа Граду Бео-
граду за изградњу инфраструктурних објеката, а највише до 
укупног износа доприноса.”

Члан 6.
У члану 11. став 1. алинеја 1. иза речи „за објекте јав-

не намене у јавној својини”, додају се речи „објекте стано-
градње намењене за социјално становање чији је инвести-
тор Град или Република,”.
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Члан 7.
Иза члана 11. додаје се нови члан 11а. који гласи:
„Износ доприноса утврђен у складу са чланом 8. ове од-

луке за објекте – просторе традиционалних цркава и тра-
диционалних верских заједница у смислу Закона о црква-
ма и верским заједницама („Службени гласник РС”, број 
36/2006) умањује се:

– 90% за изградњу храмова и других здања за богослуж-
бене потребе; 

– 80% за изградњу осталих верских објеката (парохијски 
домови, манастирски конаци, административне зграде, 
школе, интернати, болнице и други пратећи објекти ), укуп-
не нето површине до 400 m2 и 

– 50% за изградњу осталих верских објеката, из претхо-
дне алинеје, укупне нето површине преко 400 m2.”

Члан 8.
У члану 13. после става 1. додаје се нови став који гласи:
„Инвеститор који уклања постојећи објекат из члана 

11. став 1. Одлуке, изграђеног у складу са законом, а за који 
допринос није обрачунат, ни плаћен, у циљу изградње но-
вог објекта друге намене, плаћа укупан допринос за уређи-
вање грађевинског земљишта, без признавања површине 
објекта који уклања.”

Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 9.

У члану 17. став 3. мења се и гласи:
„На елаборат из става 1. овог члана сагласност даје Над-

зорни одбор Дирекције за вредност радова до 5.000.000,00 
динара, а на износ већи од 5.000.000,00 динара на предлог 
Надзорног одбора Дирекције сагласност даје Градско веће.

Члан 10.
Иза члана 25. додаје се нови члан 25 а. који гласи:
„Инвеститори који остваре право да закључе уговор са 

Дирекцијом о регулисању накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта, сагласно одредбама чланова 23, 24. и 25. ове одлу-
ке, у случају плаћања накнаде једнократно у року од 15 дана 
од дана обрачуна стичу право на умањење накнаде од 60%.”.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 418-249/15-С, 2. априла 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Градско веће Града Београда, на седници одржаној 31. 
марта 2015. године, на основу члана 27. став 6. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др 
закон) и члана 57. стаав 1. Статута Града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донело је

ИЗМЕНУ
ПОСЛОВНИКА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА БЕОГРАДА 

Члан 1.
У Пословнику Градског већа Града Београда („Службени 

лист Града Београда”, бр. 7/09, 18/10, 5/12 и 46/12), мења се 
члан 25. став 3, и гласи:

„Када се актом предвиђа или предлаже обезбеђење 
финансијских средстава, обрађивач обавезно прибавља 

мишљење организационе јединице Градске управе надлеж-
не за послове финансија.”.

Члан 2.
Ова измена пословника ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Градско веће Градa Београдa
Број 020-353/15-ГВ, 31. марта 2015. године

Председавајући
Андрија Младеновић,

заменик градоначелника, ср.

Градоначелник Града Београда, дана 30. марта 2015. го-
дине, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично 
тумачење и 44/14 – др. закон), члана 28. Закона о комунал-
ним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11) и 
члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ЦЕНОВНИ-

КА ОСТАЛИХ УСЛУГА ЈКП ,,ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ”

1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу 
„Погребне услуге” на Измену ценовника осталих услуга, у 
одељку „III Трошкови контроле извођења каменорезачких 
радова”, коју је донео Надзорни одбор под бројем 1–12, на 
седници одржаној 10. фебруара 2015. године.

2. Ово решење и измену ценовника из става 1. решења 
објавити у „Службеном листу Града Београда”, а измена це-
новника примењује се наредног дана од дана објављивања.

Градоначелник Града Београда
Број 38-2404/15-Г, 30. марта 2015. године

Градоначелник
Синиша Мали, ср.

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 119/12), члана 28. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 
88/11) и члана 17. Статута ЈКП „Погребне услуге” Београд, 
Надзорни одбор ЈКП „Погребне услуге” Београд, на седни-
ци одржаној 10. фебруара 2015. године, донео је

ИЗМЕНУ ЦЕНОВНИКА
ОСТАЛИХ УСЛУГА ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ” БЕОГРАД

У одељку III Трошкови контроле извођења каменорезач-
ких радова тако да сада гласи

Назив – опис услуге Шифра
Стара 

цена са 
ПДВ

Стопа 
ПДВ-а

Нова 
цена без 
ПДВ-а

Износ 
ПДВ-а

Нова 
цена са 

ПДВ

Трошкови контроле 
радова на монтажи 
споменика 

1049 10% 2.772,73 277,27 3.050,00

Трошкови контроле 
радова на монтажи 
облоге

1099 10% 3.372,73 337,27 3.710,00
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Назив – опис услуге Шифра
Стара 

цена са 
ПДВ

Стопа 
ПДВ-а

Нова 
цена без 
ПДВ-а

Износ 
ПДВ-а

Нова 
цена са 

ПДВ

Трошкови контроле 
радова на изради 
патоса за гроб

1056 1,901,00 10% 1.728,18 172,82 1.901,00

Трошкови контроле 
радова на изради 
патоса за гробницу

1057 4.073,00 10% 3.702,73 370,27 4.073,00

Трошкови контроле 
радова на изради 
терацо опсега

1058 1,901,00 10% 1.728,18 172,82 1.901,00

Трошкови контроле 
радова на реконструк-
цији гробнице

1059 5,078,00 10% 4.616,36 461,64 5.078,00

Трошкови контроле 
радова на реконструк-
цији гроба

1060 1,901,00 10% 1.728,18 172,82 1.901,00

Трошкови контроле 
радова за клесање 
слова

1061 869,00 10% 590,90 59,10 650,00

Трошкови издавања 
одобрења и израда 
записника о при-
мопредаји

1062 2,076,00 10% 1.318,18 131,80 1.450,00

Улазак возила са ма-
теријалом за монтажу 
споменика

1063 10% 1.772,72 177,27 1.950,00

1. Измену ценовника услуга ЈКП „Погребне услуге” Бео-
град доставити оснивачу на сагласност.

2. Измена ценовника услуга ЈКП „Погребне услуге” сту-
па на снагу по добијеној сагласности оснивача.

3. Измену ценовника услуга ЈКП „Погребне услуге” обја-
вити у „Службеном листу града Београда” по добијеној 
сагласности од оснивача, а примењује се наредног дана од 
дана објављивања.

4. Остали одељци Ценовника осталих услуга ЈКП „По-
гребне услуге” остају непромењени.

Надзорни одбор ЈКП „Погребне услуге”
Број 1-12, 10. фебруара 2015. године

Председник
Проф. др Милан Брдар, ср.

Градоначелник града Београда, 30. марта 2015. године, на 
основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени гла-
сник РС’’, број 72/09), члана 24. тачка 6. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС’’, број 129/07 и 83/14 – др. за-
кон) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда („Службе-
ни лист Града Београда’’, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК O ОР-
ГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У 

ЦЕНТРУ БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА
1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и сис-

тематизацији послова у Центру београдских фестивала који је 
донео вршилац дужности директора 12. марта 2015. године.

2. Утврђује се да се послови, под редним бројем од 1. до 
21. – са једним извршиоцем, што чини укупно 21 посао са 
21 извршиоцем, финансирају из буџета Града Београда. 

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града’’. 

Градоначелник Града Београда
Број 110-2420/15-Г, 30. марта 2015. године

Градоначелник
Синиша Мали, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВРАЧАР

Скупштина Градске општине Врачар на седници одржа-
ној 24. марта 2015. године, на основу члана 32. Пословника 
Скупштине Градске општине Врачар („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 15/11 – пречишћен текст, 6/12, 35/12, 44/12 
и 56/14), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Утврђује се престанак мандата одборници Скупштине 
Градске општине Врачар – др Тијани Благојевић, са Изборне 
листе Драган Ђилас Избор за бољи Врачар, због избора на 
функцију заменице председника градске општине Врачар .

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-18/2015-VIII, 24. марта 2015. године

Председник
Александар Ивановић, ср.

Скупштина Градске општине Врачар на седници одржа-
ној 24. марта 2015. године на основу члана 48. став 3. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 5. и 8. Пословника 
Скупштине Градске општине Врачар („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 15/11 – пречишћен текст, 6/12, 35/12, 44/12 
и 56/14), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Потврђује се мандат одборници Скупштине Градске 
општине Врачар изабраној на изборима одржаним 6. маја 
2012. године Снежани Петковић са Изборне листе „Драган 
Ђилас избор за бољи Врачар”.

2. Мандат одборнице траје до престанка мандата одборни-
ка/одборница овог сазива Скупштине Градске општине Врачар.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-18/2015-VIII/4, 24. марта 2015. године

Председник
Александар Ивановић, ср.
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Скупштина Градске општине Врачар на седници одр-
жаној 24. марта 2015. године на основу члана 48. став 3. 
Закона о локалним изборима (Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и чл. 5. и 8. Пословника 
Скупштине Градске општине Врачар („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 15/11 – пречишћен текст, 6/12, 35/12, 44/12 
и 56/14), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Град-
ске општине Врачар изабраном на изборима одржаним 6. 
маја 2012. године Александру Ивановићу са Изборне листе 
„Драган Ђилас избор за бољи Врачар”.

2. Мандат одборника траје до престанка мандата одбор-
ника/одборница овог сазива Скупштине Градске општине 
Врачар.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-18/2015-VIII/1, 4. марта2015. године

Заменица председнице
Зорана Смиљанић Милојевић, ср.

Скупштина Градске општине Врачар на седници одржа-
ној 24. марта 2015. године, на основу члана 38. Закона о уд-
ружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11 – др. 
закони), на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), а 
у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма 
или недостајућег дела средстава за финансирање програ-
ма од јавног интереса које реализују удружења („Службе-
ни гласник РС”, бр. 8/12 и 94/13) и члана 15. став 1. тачка 
3. Статута градске општине Врачар („Службени лист града 
Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12, 29/13 и 
95/14), донела је

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА 
УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

Основне одредбе доделе средстава удружењима

Члан 1.
Овом одлуком се ближе уређују услови, обим, начин, 

критеријуми, мерила и поступак доделе средстава за под-
стицање програма/пројеката или недостајућег дела сред-
става за финансирање програма/пројеката (у даљем текс-
ту: програмa/пројекатa) које реализују удружења, а који су 
од јавног интереса, праћење и евалуација ових програма/
пројеката, начин и поступак враћања додељених средстава 
уколико се утврди да удружења добијена средства не ко-
ристе за реализацију одобрених програма/пројеката, као и 
друга питања од значаја за финансирање програма/пројека-
та удружења.

Члан 2.
Термини којима су у овој одлуци означени носиоци ак-

тивности односно одговорна лица, а изражени су у грама-

тичком мушком роду, подразумевају природни мушки и 
женски род лица на која се односе, у складу са начелима и 
прописима о родној равноправности.

Значење израза

Члан 3.
Градска општина Врачар финансира програме/пројек-

те добровољних и невладиних недобитних организација 
заснованих на слободи удруживања више физичких или 
правних лица, удружења (у даљем тексту: удружења), ос-
нованих ради остваривања и унапређења одређеног зајед-
ничког или општег циља и интереса, који нису забрањени 
Уставом или законом.

Обим средстaва

Члан 4.
Одлуком о буџету Градске општине Врачар за сваку 

буџетску годину опредељују се средства за финансирање 
програма/пројеката удружења.

Средства ће се додељивати само до висине средстава 
планираних у буџету за текућу годину за ту намену.

Средства опредељена у буџету за намене из става 1. овог 
члана, додељују се на следећи начин:

– 80% средстава додељује се на основу јавног конкурса 
за реализацију програма/пројеката удружења,

– 20% средстава додељује се на основу сталног конкурса 
за реализацију програма/пројеката удружења значајних за 
грађане Врачара, који захтевају хитност у реализацији.

Средства додељена удружењима за финансирање про-
грама/пројеката на основу сталног конкурса из става 3. 
алинеја 2. овог члана могу износити највише 20% од макси-
малног износа средстава опредељених јавним конкурсом за 
текућу годину за ту намену, по појединачном захтеву.

Члан 5.
Право на коришћење средстава из члана 4. став 3. али-

неја 1. имају удружења која су уписана у регистар надлеж-
ног органа, не краће од две године, и која програм/пројекат 
реализују највећим делом на територији градске општине 
Врачар.

Право на коришћење средстава из члана 4. став 3. али-
неја 2. имају удружења која су уписана у регистар надлеж-
ног органа и која програм/пројекат реализују највећим де-
лом на територији градске општине Врачар.

Члан 6.
Средства из члана 4. одлуке могу се користити за финан-

сирање програмa/пројеката из следећих области: 
1. социјалне заштите;
2. борачко-инвалидске заштите;
3. подршка особама са инвалидитетом; 
4. друштвене бриге о деци;
5. заштите избеглих и интерно расељених лица; 
6. подстицање наталитета; 
7. помоћи старима;
8. здравствене заштите;
9. заштите и промовисања људских и мањинских права; 
10. образовања, науке и информисања; 
11. заштите животне средине; 
12. одрживог развоја; 
13. заштите животиња; 
14. заштите потрошача; 
15. борбе против корупције;
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16. активности које се односе на јачање сарадње између 
владиног, невладиног и пословног сектора;

17. развоја локалне заједнице;
18. подстицања и развоја привредних делатности (тури-

зам, угоститељство, стари и ретки занати, задругарство и др.);
19. пројеката за омладину;
20. афирмисања демократизације локалне самоуправе;
21. развоја цивилног друштва; 
22. волонтерства;
23. заштите и помоћи лицима леченим од болести зави-

сности;
24. активности пензионерских организација;
25. афирмисања начела родне равноправности и раз-

вијање политике једнаких могућности и 
26. хуманитарних програма и других програма који ис-

кључиво и непосредно следе јавне потребе градске општине 
Врачар.

Услови за учешће на конкурсима

Члан 7.
Услови за учешће на јавном и сталном конкурсу односе 

се на садржај програма/пројеката и трошкове и правдање 
трошкова који се могу укључити у буџет.

Удружење може учествовати са више програма/проје-
ката на конкурсу, а средства из буџета Градске општине 
Врачар додељују се за финансирање само једног програма/
пројекта.

Услови који се односе на садржај програма/пројеката

Члан 8.
Програм/пројекат мора бити у складу са областима доде-

ле средстава који су наведени у члану 6. ове одлуке и у скла-
ду са Одлуком о покретању поступка за доделу средстава за 
подстицање програма/пројеката или недостајућег дела сред-
става за финансирање програма/ пројеката удружења или 
Одлуком о покретању поступка за доделу средстава за под-
стицање програма/пројеката или недостајућег дела средста-
ва за финансирање програма/пројеката удружења значајних 
за грађане Врачара, који захтевају хитност у реализацији 
и мора прецизирати територију на којој би се реализовао; 
време и дужину трајања програма/пројекта; врсту и обим 
активности који би се вршили у току његове реaлизације и 
укупан број лица који је потребан за његово спровођење.

Услови који се односе на трошкове и правдање трошкова 
програма/пројекта

Члан 9.
Програм/пројекат мора бити реализован 30 дана пре 

истека буџетске године и средства морају бити оправдана у 
укупној вредности програма/пројекта којим конкуришу уд-
ружења до краја буџетске године у којој се програм/проје-
кат реализује. 

Директни трошкови програма/пројекта морају бити: 
стварни трошкови подносиоца пријаве који су неопход-
ни за спровођење активности програма/пројекта, односно 
стварни трошкови који су подложни евидентирању током 
реализације програма/пројекта, препознатљиви и про-
верљиви, 

Индиректни трошкови програма/пројекта (на пример: 
трошкови електричне енергије, грејања, воде, канцела-
ријског материјала...) морају бити нижи од 10% укупног из-
носа средстава која се додељују јавним конкурсом. 

Фазе поступка доделе средстaва

Члан 10.
Председник градске општине Врачар доноси Одлуку 

о покретању поступка за доделу средстава за подстицање 
програма/пројеката или недостајућег дела средстава за фи-
нансирање програма/ пројеката удружења и расписује јав-
ни конкурс за реализацију програма/пројеката удружења.

Председник градске општине Врачар доноси Одлуку 
о покретању поступка за доделу средстава за подстицање 
програма/пројеката или недостајућег дела средстава за фи-
нансирање програма или пројеката удружења значајних за 
грађане Врачара, који захтевају хитност у реализацији и 
расписује стални конкурс за реализацију програма/проје-
ката удружења.

Одлуку о приоритетима за финансирање програма/
пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар, уз 
усвојено мишљење Већа градске општине Врачар, доноси 
председник градске општине Врачар за сваку буџетску го-
дину. 

Oбавештење о расписивању јавног конкурса се обја-
вљује у средствима јавног информисања, а текст јавног и 
сталног конкурса на званичној интернет страници Градске 
општине Врачар.

Именовање конкурсне комисије

Члан 11.
Јавни и стални конкурс спроводи Комисија за спро-

вођење поступка конкурса за финансирање програма/
пројеката удружења, председника градске општине Врачар 
(у даљем тексту: комисија).

Комисија има председника, заменика председника и три 
члана које именује председник градске општине Врачар.

Чланови комисије не могу бити чланови удружења.
Комисија одлуке доноси већином гласова и сачињава за-

писнике о свим својим радњама током спровођења конкурса, 
а нарочито о оцењивању достављених програма/пројекта.

Стручне и административно-техничке послове за пот-
ребе комисије обавља надлежна организациона јединица 
Управе градске општине Врачар.

Надлежности комисије

Члан 12.
Задатак комисије је:
– да припреми текст јавног конкурса и текст сталног 

конкурса за реализацију програма/пројеката значајних за 
грађане Врачара, који захтевају хитност у реализацији; 

– утврди образац за подношење програма/пројекта, 
– утврди образац буџета за јавни и стални конкурс; 
– утврди проценат новчаног учешћа удружења у укупној 

вредности програма/пројеката; 
– утврди минимални и максимални износ средстава која 

могу бити додељена јавним конкурсом;
– утврди начин бодовања критеријума за оцењивање 

програма/пројеката; 
– да по истеку рока за подношење пријава размотри 

пријаве и изврши оцену сваког програма/пројеката на ос-
нову бодовања критеријума; 

– сачини записник о спроведеном конкурсу и 
– сачини предлог акта о избору програма или пројеката 

удружења којима се из буџета Градске општине Врачар до-
дељују средства за реализацију програма или пројеката по 
јавном и сталном конкурсу; 
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– утврђује предлог уговора о финансирању програма 
или пројеката из буџета Градске општине Врачар; 

– размотри извештаје корисника средстава и сачини 
предлог извештаја о реализацији програма/пројеката фи-
нансираних из буџета Градске општине Врачар по оба кон-
курса, а за сваку буџетску годину. 

Садржај јавног и сталног конкурса
Члан 13.

Јавни конкурс садржи:
– области од јавног интереса из којих се подстичу про-

грами/пројекти удружења, са приоритетима,
– услове које удружење мора да испуни као учесник у 

јавном конкурсу,
– процедуру и рок за подношење пријава програма/

пројеката на јавни конкурс,
– списак обавезне документације која се подноси уз 

пријаву програма/пројеката на јавни конкурс,
– укупан износ средстава опредељених за реализацију 

програма/пројеката,
– минимални и максимални износ средстава која могу 

бити додељена јавним конкурсом,
– проценат сопственог новчаног учешћа удружења у 

укупној вредности програма/пројеката,
– критеријуме и мерила за оцену и бодовање програма/

пројеката који испуњавају услове прописане јавним кон-
курсом,

– рок за доношење акта о додели средстава, 
– начин објављивања акта о додели средстава, 
– друге елементе које уобичајено садржи јавни конкурс.
Стални конкурс садржи:
– области од јавног интереса из којих се подстичу про-

грами/пројекти удружења, са приоритетима,
– услове које удружење мора да испуни као учесник у 

конкурсу,
– процедуру и рок за подношење пријава програма/

пројеката на конкурс,
– списак обавезне документације која се подноси уз 

пријаву програма/пројеката на конкурс,
– укупан износ средстава опредељених за реализацију 

програма/пројеката,
– рок за доношење акта о додели средстава.

Подношење пријава и утврђивање испуњености услова 
за учешће на јавном или на сталном конкурсу

Члан 14.
Пријаве на јавни конкурс се подносе комисији на посеб-

ном обрасцу који је саставни део конкурсне документације. 
Конкурсна документација садржи:
– образац за подношење програма/пројеката,
– образац буџета, 
– биографију координатора програма/пројеката и во-

дећих сарадника,
– фотокопију финансијског извештаја достављеног на-

длежним државним органима за претходну годину, са до-
казом о предаји,

– писану изјаву о обезбеђивању сопственог финанси-
рања или суфинансирања.

Пријаве на стални конкурс се подносе Комисији на по-
себном обрасцу који је саставни део конкурсне документа-
ције. 

Конкурсна документација садржи:
– образац за подношење програма/пројеката,
– образац буџета, 

– биографију координатора програма/пројеката и во-
дећих сарадника.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које 
нису у складу са условима јавног или сталног конкурса неће 
бити разматране.

Члан 15.
Удружења чији програми/пројекти буду изабрани на 

јавном конкурсу и којима се доделе средства из буџета 
Градске општине Врачар, дужна су да доставе надлежној 
организационој јединици Управе градске општине Врачар 
оверену фотокопију финансијског извештаја достављеног 
надлежним државним органима за претходну годину. 

Удружења чији програми/пројекти буду изабрани на 
јавном или на сталном конкурсу и којима се доделе сред-
ства из буџета Градске општине Врачар, дужна су да до-
ставе надлежној организационој јединици Управе градске 
општине Врачар писану изјаву о прихватању или неприхва-
тању додељеног износа за реализацију програма/пројеката 
удружења из буџета Градске општине Врачар. 

Критеријуми за избор програма/пројеката

Члан 16.
1. Референце удружења и програма/пројеката: 
1.1. Седиште удружења регистровано на територији 

градске општине Врачар;
1.2. Обим реализације програма/пројеката на терито-

рији градске општине Врачар.
2. Релевантност и методологија: 
2.1. Ниво усклађености програма/пројеката са приорите-

тима;
2.2. Усклађеност активности са циљем програма/проје-

ката и очекиваним резултатом;
2.3. Изводљивост плана реaлизације.
3. Одрживост програма/пројеката:
3.1. Временска одрживост програма/пројеката;
3.2. Идентификација кључних ризика;
3.3. Одрживост очекиваних резултата програма/проје-

ката. 
4. Партиципативност и видљивост:
4.1. Видљивост програма/пројеката за шире друштвене 

групе;
4.2. Уважавање/подстицање родне равноправности уну-

тар области на коју се пројекат односи уколико програм/
пројекат нема за циљ подстицај само припадника одређеног 
рода;

5. Проценат сопственог новчаног учешћа удружења у 
укупној вредности програма/пројеката;

6. Да ли су раније коришћена средства из буџета Град-
ске општине Врачар и ако јесу, да ли су испуњене уговорне 
обавезе.

Мерила за избор програма/пројеката на јавном конкурсу 
за доделу средстава

Члан 17.
Комисија разматра приспеле пријаве на јавни конкурс и 

врши оцену сваког програма/пројеката на основу бодовања 
критеријума утврђених у члану 16. ове одлуке.

Начин бодовања утврђује комисија.
Критеријуми за избор програма/пројеката на јавном 

конкурсу за доделу средстава су саставни део акта о избору 
програма/пројеката удружења којима се из буџета Градске 
општине Врачар додељују средства за реализацију програ-
ма/пројеката.
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Сваки члан комисије оцењује предлоге програма/проје-
ката у складу са критеријумима из члана 16. ове одлуке.

Резултат подносиоца пријаве добија се тако што се изра-
чунaва просечна вредност оцена које је подносилац пријаве до-
био од сваког члана комисије за сваки појединачни критеријум, 
а укупан број бодова добија се сабирањем ових вредности.

Комисија разматра приспеле пријаве на стални кон-
курс и врши утврђивање испуњености услова прописаних 
у тексту сталног конкурса за реализацију програма/проје-
ката удружења значајних за грађане Врачара, који захтевају 
хитност у реализацији, на основу услова утврђених овом 
одлуком.

Доношење акта о додели средстава програма/пројеката 
удружења

Члан 18.
О спроведеном поступку јавног конкурса комисија 

води записник, сачињава предлог акта о додели средстава 
програма/пројеката удружења којима се из буџета Градске 
општине Врачар додељују средства за реализацију програ-
ма/пројеката и исте доставља председнику градске општине 
Врачар, у року од 20 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на јавни конкурс.

О спроведеном поступку сталног конкурса комисија 
води записник, сачињава предлог акта о додели средстава 
за финансирање програма/пројеката удружења значајних 
за грађане Врачара, који захтевају хитност у реализацији и 
исте доставља председнику Градске општине Врачар, у року 
од 10 дана од дана подношења пријаве.

Члан 19.
Председник Градске општине Врачар на основу записни-

ка и предлога акта комисије, доноси акт о додели средстава 
програма/пројеката удружења којима се из буџета Градске 
општине Врачар којима се из буџета Градске општине Вра-
чар додељују средства за реализацију програма/пројеката, у 
року од 10 дана од дана пријема записника и предлога акта.

Председник Градске општине Врачар на основу записни-
ка и предлога акта комисије, доноси акт о додели средстава 
за финансирање програма/пројеката удружења значајних 
за грађане Врачара, који захтевају хитност у реализацији, 
најкасније у року од 5 дана од дана пријема записника и 
предлога акта.

Члан 20.
О резултатима јавног конкурса комисија обавештава 

учеснике у поступку у року од осам дана од дана доношења 
акта из члана 19. став 1. ове одлуке.

Члан 21.
Обавештење о одлуци комисије о додели средстава за 

финансирање програма/пројеката удружења значајних за 
грађане Врачара, који захтевају хитност у реализацији ко-
мисија обавештава учеснике у поступку у року од пет дана 
од дана доношења акта из члана 19. став 2. ове одлуке.

Члан 22.
Учесници конкурса имају право да поднесу приговор 

Већу градске општине Врачар, у року од три дана од дана 
пријема обавештења из члана 20. и 21. ове одлуке. 

Члан 23.
Обавештење о доношењу акт о додели средстава за фи-

нансирање програма/пројеката удружења којима се из 

буџета Градске општине Врачар додељују средства за реали-
зацију програма/пројеката, објављује се у средствима јавног 
информисања, а текст акта о додели средстава на званич-
ној интернет-страници Градске општине Врачар, у року од 
осам дана од дана коначности акта. 

Члан 24.
По коначности акта о додели средстава за финанси-

рање програма/пројеката удружења по јавном или сталном 
конкурсу, председник градске општине Врачар закључује 
уговоре о финансирању програма/пројеката удружења из 
буџета Градске општине Врачар у року од 15 дана. 

Члан 25.
Уговор о финансирању програма/пројеката из буџета 

Градске општине Врачар садржи:
1. назив и садржину програма/пројеката,
2. износ средстава који се додељује из буџета Градске 

општине Врачар за реализацију програма/пројеката,
3. начин на који се преносе додељена средстава за реали-

зацију програма/пројеката,
4. укупну вредност програма/пројеката,
5. процентуално учешће Градске општине Врачар у 

укупној вредности програма/пројекта,
6. датум почетка и завршетка реализације програма/

пројеката, 
7. права, обавезе и одговорности уговорних страна,
8. време трајања уговора,
9. начин и рокове за подношење извештаја, 
10. услове за раскид уговора пре истека рока на који је 

закључен,
11. права и обавезе уговорних страна у случају раскида 

уговора пре истека времена на који је закључен,
12. права и обавезе уговорних страна у случају непошто-

вања услова правдања средстава, 
13. начин решавања спорова.
Саставни део уговора чини образац за подношење про-

грама/пројеката и образац буџета.

Члан 26.
Средства која се у складу са овом одлуком одобре за 

реализацију програма/пројеката јесу наменска средства и 
могу да се користе искључиво за реализацију конкретног 
програма/пројекта и у складу са уговором који се закључује 
између надлежног органа и удружења. 

Праћење и евалуација програма/пројеката
Члан 27.

Удружење је дужно да поднесе извештај о реализацији 
програма/пројеката и утрошеним средствима на начин 
предвиђен уговором из члана 25. ове одлуке.

Удружењима која не доставе извештаје из става 1. овог 
члана, дужна су да средства врате у буџет Градске општи-
не Врачар, а средства им се неће додељивати у наредне три 
године, односно неће бити разматрано њихово евентуално 
учешће на конкурсу.

Удружења која су додељена средства ненаменски корис-
тила, дужна су да иста врате у буџет Градске општине Вра-
чар, а њихово евентуално учешће на конкурсу неће бити 
размартано у наредне три године. 

Члан 28.
Надлежна организациона јединица Управе градске 

општине Врачар прати реализацију програма/пројеката и 
врши контролу његове реализације.
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Корисник средстава је дужан да по окончању пери-
ода реализације програма/пројекта, а најкасније до краја 
буџетске године достави извештај целог програма/проје-
ката уз правдање укупног износа програма/пројеката, од-
носно по захтеву надлежног органа достави без одлагања 
финансијске и друге извештаје који се тичу реализације 
програма/пројеката.

Удружење је дужно да надлежном органу у сваком мо-
менту омогући контролу реализације програма/пројекта 
и увид у сву потребну документацију везану за програм/
пројекат.

Члан 29.
Председник градске општине Врачар на основу запи-

сника и предлога Комисије, подноси Скупштини градске 
општине Врачар извештај о реализацији програма/проје-
ката удружења финансираних из буџета Градске општине 
Врачар за сваку буџетску годину. 

Прелазне и завршне одредбе

Члан 30.
Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о на-

чину финансирања програма удружења из буџета Градске 
општине Врачар („Службени лист Града Београда”, бр. 41/13 
и 74/13). 

Поступак достављања извештаја о реализацији програ-
ма удружења финансираних из буџета Градске општине 
Врачар у 2014. години окончаће се по Одлуци о начину фи-
нансирања програма удружења из буџета Градске општине 
Врачар („Службени лист Града Београда”, бр. 41/13 и 74/13).

Члан 31.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-18/2015-VIII/9, 24. марта 2015. године

Председник
Александар Ивановић, ср.

Скупштина Градске општине Врачар на седници одржа-
ној 24. марта 2015. године, на основу члана 18. ст. 1. и 2. По-
словника Скупштине Градске општине Врачар („Службени 
лист града Београда”, бр. 15/11 – пречишћен текст, 6/12, 
35/12, 44/12 и 56/14), донела је

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИ-
НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Утврђује се др Тијани Благојевић престанак функције 
председнице Скупштине Градске општине Врачар са 24. 
мартом 2015. године.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-18/2015-VIII, 24. марта 2015. године

Заменица председнице
Зорана Смиљанић Милојевић ср.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржа-
ној 24. марта 2015. године на основу члана 15. став 1. По-
словника Скупштине Градске општине Врачар („Службени 
лист Града Београда”, бр. 15/11 – пречишћен текст, 6/12, 
35/12, 44/12 и 56/14) и члана 22. Статута Градске општине 
Врачар(„Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 
44/10, 6/12, 44/12, 29/13 и 95/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Бира се Александар Ивановић за председника Скупшти-

не Градске општине Врачар, са 24. мартом 2015. године.
2. Избор се врши на период од четири године односно 

до престанка мандата овог сазива Скупштине Градске 
општине Врачар.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”

Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-18/2015-VIII/2, 24. марта 2015. године

Заменица председнице
Зорана Смиљанић Милојевић ср.

Скупштина Градске општине Врачар на седници одр-
жаној 24. марта 2015. године, на основу члана 40. став 3. a у 
вези са чланом 43. став 1. и 4. Пословника Скупштине Град-
ске општине Врачар („Службени лист Града Београда”, бр. 
15/11 – пречишћен текст, 6/12, 35/12, 44/12 и 56/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИ-

КА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Утврђује се Александру Ивановићу престанак функ-

ције заменика председника Градске општине Врачар са 20. 
мартом 2015. године, даном подношења оставке.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-18/2015-VIII, 24. марта 2015. године

Заменица председнице
Зорана Смиљанић Милојевић ср.

Скупштина Градске општине Врачар на седници одр-
жаној 24. марта 2015. године на основу члана 15. став 1. та-
чка 9. Статута Градске општине Врачар („Службени лист 
Града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 44/12, 29/13 и 
95/14), и члана 31. Пословника Скупштине Градске општи-
не Врачар („Службени лист Града Београда”, бр. 15/11 – пре-
чишћен текст, 6/12, 35/12, 44/12 и 56/14) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Бира се др Тијана Благојевић за заменицу председника 
Градске општине Врачар, са 24. мартом 2015. године.

2. Избор се врши на период од четири године.
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3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-18/2015-VIII/3, 24. марта 2015. године

Председник
Александар Ивановић, ср.

Скупштина Градске општине Врачар на седници одр-
жаној 24. марта 2015. године на основу члана 16. Одлуке о 
Општинском правобранилаштву Градске општине Врачар 
(„Службени лист Града Београда”, број 95/14) и члана 15. 
Статута градске општине Врачар („Службени лист Града 
Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 44/12, 29/13 и 95/14), 
донела је

РЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Поставља се Биљана Мировић за општинску право-
бранитељку Градске општине Врачар са 24. мартом 2015. 
године.

2. Постављење се врши на период од пет година.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Градске општине Врачар

Број 96-18/2015-VIII/5, 24. марта 2015. године

Председник
Александар Ивановић, ср.

Скупштина Градске општине Врачар на седници одр-
жаној 24. марта 2015. године на основу члана 16. Одлуке о 
Општинском правобранилаштву Градске општине Врачар 
(„Службени лист Града Београда”, број 95/14) и члана 15. Ста-
тута градске општине Врачар („Службени лист града Београ-
да”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 44/12, 29/13 и 95/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКОГ ПРА-

ВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Поставља се Ђорђе Аврамовић за заменика општин-
ске правобранитељке Градске општине Врачар са 24. мар-
том 2015. године.

2. Постављење се врши на период од пет година.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-18/2015-VIII/6, 24. марта 2015. године

Председник
Александар Ивановић, ср.

Скупштина Градске општине Врачар на седници одр-
жаној 24. марта 2015. године, на основу члана 35. и 36. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. 
закон), a у вези члана 21. Статута Јавног предузећа за 
„Пословни простор Врачар” („Службени лист Града Бе-
ограда”, број 22/13) и члана 15. став 1. тачка 13а Стату-
та градске општине Врачар („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12, 29/13 и 
95/14), донела је

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТО-

РОМ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР” БЕОГРАД

1. Владимиру Медаковићу, директору Јавног предузећа 
за управљање пословним простором „Пословни простор 
Врачар” Београд, престаје мандат, са 24. мартом 2015. годи-
не због поднете оставке.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-18/2015-VIII/7, 24. марта 2015. године

Председник
Александар Ивановић, ср.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржа-
ној 24. марта 2015. године, на основу и члана 15. став 1. та-
чка 13a. Статута Градске општине Врачар („Службени лист 
Града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12, 
29/13 и 95/14) и члана 22. Статута Јавног предузећа „По-
словни простор Врачар” („Службени лист Града Београда”, 
број 22/13), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВ-
НИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР”

1. Именује се, Светлана Триундић за вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа за управљање пословним прос-
тором „Пословни простор Врачар”, Београд, са 30. мартом 
2015. године.

2. Именовање се врши на период који није дужи од шест 
месеци.

3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-18/2015-VIII/8, 24. марта 2015. године

Председник
Александар Ивановић, ср.
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Скупштина Градске општине Врачар на седници одр-
жаној 24. марта 2015. године, на основу члана 22. Закона о 
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр. 
др. закона и 83/14 – др. закон), члана 13. Одлуке о оснивању 
установе Центaр за образовање и културу „Божидарац – 
1947”, Београд („Службени лист Града Београда”, број 84/14), 
а у вези члана 31. став 2. Статута Центра за образовање и 
културу „Божидарац – 1947”, Београд и члана 15. став 1. та-
чка 13. Статута Градске општине Врачар („Службени лист 
Града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 44/12, 29/13 и 
95/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЦЕНТРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ „БОЖИДАРАЦ 

– 1947”, БЕОГРАД

1. Именује се Јасмина Чолић за чланицу Надзорног од-
бора Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, 
Београд, са 24. мартом 2015. године. 

2. Именовање се врши на период од четири године.
3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-18/2015-VIII/13, 24. марта 2015. године

Председник
Александар Ивановић, ср.

Скупштина Градске општине Врачар на седници одр-
жаној 24. марта 2015. године, године, на основу члана 20. 
став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, 
бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона 
и 83/05 – испр. др. закона и 83/2014 – др. закон), члана 11. 
Одлуке о оснивању установе Центaр за образовање и кул-
туру „Божидарац – 1947”, Београд („Службени лист града 
Београда”, број 84/14), а у вези са чланом 24. став 6. Статута 
Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Бео-
град и члана 15. став 1. тачка 13. Статута градске општине 
Врачар („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 
44/10, 6/12, 44/12, 29/13 и 95/14), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА 
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ „БОЖИДАРАЦ – 1947”, 

БЕОГРАД

1. Именује се Милојко Радић за члана Управног одбора 
Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Бео-
град, са 24. мартом 2015. године. 

2. Именовање се врши на период од четири године.
3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-18/2015-VIII/14, 24. марта 2015. године

Председник
Александар Ивановић, ср.

ЗЕМУН

Скупштина Градске општине Земун на седници одржа-
ној 26. марта 2015. године, на основу члана 56. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 
и 54/11) и члана 7. и 9. Пословника Скупштине Градске 
општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 28/09 
и 5/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске 
општине Земун, изабраном на изборима одржаним 2. јуна 
2013. године, Жељку Карапанџићу, са Изборне листе Демо-
кратска странка – Сава Јерковић. 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-233/2015-II/21, 26. марта 2015. године

Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржа-
ној 26. марта 2015. године, на основу члана 28. Закона о за-
пошљавању и осигурању за случај незапослености („Служ-
бени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) и члана 16. став 1. тачка 
9. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града 
Београда”, бр. 43/13 – пречишћен текст), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ 

ЧЛАНА САВЕТА

1. Разрешава се Горан Глежнић дужности члана Савета 
за запошљавање Градске општине Земун.

2. Именује се за члана Савета за запошљавање градске 
општине Земун Сузана Јаковљевић, руководилац Службе 
Земун – Националне службе за запошљавање.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-235/2015-II/21, 26. марта 2015. године

Председник
Ненад Врањевац, ср.

ПАЛИЛУЛА

Скупштина Градске општине Палилула, на 19. седници 
одржаној 27. марта 2015. године, на основу члана 46. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 и 54/11), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Утврђује се престанак мандата одборника у Скупш-
тини Градске општине Палилула и то: Нади Јовановић са 
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изборне листе „Покренимо Палилулу – Томислав Николић 
(Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет снага Ср-
бије – БК, Покрет Социјалиста, Коалиција удружења избје-
глица у Републици Србији)”, подношењем оставке.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”. 

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1-1/2015-I-6-19-1, 27. марта 2015.године

Председник
Аца Јевтић, ср.

Скупштина Градске општине Палилула, на 19. седни-
ци одржаној 27. марта 2015. године, на основу чл. 47. и 63. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13 и 142/14), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14) и члана 25. Статута Градске 
општине Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 16/10 и 35/13), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2015. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Палилула за 2015. 

годину („Службени лист Града Београда”, брoj 101/14), члан 
1. мења се, тако да гласи:

Буџет Градске општине Палилула за 2015. годину, (у 
даљем тексту: буџет), састоји се од:

ОПИС Износ
(динара)

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 
(кл. 7+8): 622.378.815
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 622.378.815
– текући приходи буџета укључујући и донације 622.378.815
– приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских 
корисника  -
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 8): -
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 
4+5): 666.494.012
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 607.028.151
– текући буџетски расходи укључујући и донације 607.028.151
– расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних 
буџетских корисника  -
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 
5) у чему: 59.465.861
– текући буџетски издаци са донацијама 59.465.861
– издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџет-
ских корисника  -
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5): -44.115.197
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних 
политика) категорија 62 -
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92
осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 427.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-
62): -43.688.197
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 
9227, 9228)  -
Примања од задуживања (категорија 91) -

ОПИС Износ
(динара)

Неутрошена средства из претходних година 54.035.197
Издаци за отплату главнице дуга (61) 10.347.000
спровођења јавних политика (део 62) -
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ: 43.688.197

Члан 2.
Члан 3. мења се тако да гласи: „Капитални издаци у 2015. 

години планирају се у износу од 59.465.861 динара и то за:

Екон.
кла-
сиф.

Извор
финанс. Намена

2015
година
износ

(динара)

2016
година
износ

(динара)

2017
година
износ

(динара)

1 2 3 4 5

511 13
Капитално одржавање СРЦ 
„Радивој Кораћ” – радови 15.974.025

511 01
Постављање монтажних 
објеката у насељу Борча 2.100.000

511 01

Постављање монтажних 
објеката за еко зону Ада 
Хуја 2.100.000

511 01 Спортски терен у Крњачи 2.000.000

512 13

Јачање толеранције – 
Опремање амбуланте за 
азиланте 473.000

512 13

Јачање толеранције –
Опремање игралишта за 
азиланте 474.000

512 01
Куповина паметних табли 
за ОШ 3.400.000

512 01 Гусеничари за инвалиде 3.000.000

512 01 Теретане на отвореном 3.000.000

512 01 Административна опрема 2.650.000

512 01
Набавка возила за ОУП 
Палилула 2.200.000

512 01
Климе за ОШ на терито-
рији општине 2.000.000

512 01 Административна опрема 300.000

512 01 Електронска опрема 85.200

512 01
Електронска опрема (сис-
тем видео надзора) 390.000

512 01
Опрема за образовање, 
културу и спорт 100.000

512 13 Опрема за домаћинство 27.310

512 15 Административна опрема 12.863

512 13
Позориште у УК „Пали-
лула” 4.000

512 15 Рециклажа није бламажа 920

515 01
Софтвер – израда аплика-
ције за сајт општине 480.000

515 01 Лиценце 479.000

515 13
Компјутерски софтвер - 
Мега 477.600

515 01
Софтвер за GPS лоцирање 
фотографија 400.000

541 01

Уређење зелених површина, 
паркова и међублоковског 
зеленила 11.000.000

541 13

Уређење зелених површина, 
паркова и међублоковског 
зеленила 6.337.943

УКУПНО 59.465.861

Члан 3.
У члану 4. износ „3.408.140” замењује се износом 

„1.018.319” износ „1.000.000” замењује се износом „550.000”, 
а износ „2.408.140” износом „468.319”.
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Члан 4. 
У члану 5., „примања по врстама и издаци по основним 

наменама” утврђују се у следећим износима: 

ПРИМАЊА 
Економска 
класифика-

ција
Опис Средства из 

буџета
Из других

извора Укупно

1 2 3 4 5

321

 ДЕО ПРЕНЕТИХ СРЕД-
СТВА ИЗ 
 2014 ГОДИНЕ - 54.035.197 54.035.197

  Свега 3 - 54.035.197 54.035.197
7 Текући приходи

71 Порези
711 Порез на зараде 325.348.500 - 325.348.500

711

Порези на доходак, добит 
и капиталне добитке (од 
пољопривреде и шумарства) - - -

711

Порези на доходак, добит 
и капиталне добитке (на 
земљиште) 400.000 - 400.000

711 Самодоприноси - - -

713
Порез на имовину (од 
непокретности) 220.348.347 - 220.348.347

 Свега 71 546.096.847 - 546.096.847
73 Донације и трансфери

732

Текуће донације од међу-
народних организација у 
корист нивоа општина - - -

733

Други текући трансфери од 
Републике у корист нивоа 
општина - 76.466 76.466

733

Текући наменски трансфери 
од Републике у корист нивоа 
општина - - -

733
Текући трансфери градова у 
корист нивоа општина - 63.828 63.828

733

Капитални трансфери 
градова у корист нивоа 
општина - - -
Свега 73 - 140.294 140.294

74 Други приходи

741
Приходи од камата на сред-
ства буџета општине 4.000.000 - 4.000.000

742

Приходи од продаје добара 
и услуга у корист нивоа 
општина 28.677.861 - 28.677.861

742

Приходи од давања у закуп 
објеката Општине (са ПДВ-
ом) 35.189.834 - 35.189.834

742
Општинске административ-
не таксе 2.300.000 - 2.300.000

742

Приходи од делатности 
општинских органа и орга-
низација 836.438 - 836.438

743
Приходи од новчаних казни 
у корист нивоа општина 100.000 - 100.000

743
Приходи од мандатних каз-
ни у корист нивоа општина 120.000 - 120.000

744
Текући добровољни транс-
фери од правних лица - - -

745
Остали приходи у корист 
нивоа општина 4.779.643 - 4.779.643

  Свега 74 76.003.776 - 76.003.776

77
Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода

772
Меморандумске ставке из 
претходне године - 137.898 137.898

  Свега 77 - 137.898 137.898
  Свега 7 622.100.623 278.192 622.378.815

812
Примања од продаје
Покретне имовине - - -

911
Примања од домаћих заду-
живања - - -

921
Примања од продаје домаће 
Финансијске имовине - 427.000 427.000

  Укупни приходи и примања 622.100.623 54.740.389 676.841.012

ИЗДАЦИ

Општи део 
Економска 
класифика-

ција
Опис Средства из 

буџета
Из других

извора Укупно

1 2 3 4 5
 4 Текући расходи

 41 Расходи за запослене
 411 Плате, додаци и накнаде 191.930.000 - 191.930.000

запослених (зараде)
 412 Социјални доприноси на 34.393.000 - 34.393.000

  терет послодавца
 413 Накнаде у натури 5.520.000 - 5.520.000
 414 Социјална давања 6.305.000 182.632 6.487.632

 415
Накнаде трошкова за 
запослене 4.000.000 - 4.000.000

 416
Награде запосленима и 
остали 1.155.000 - 1.155.000

  посебни расходи 
  Свега 41 243.303.000 182.632 243.485.632

 42 Коришћење услуга и роба
 421 Стални трошкови 40.820.673 4.817.369 45.638.042
 422 Трошкови путовања 894.000 133.828 1.027.828
 423 Услуге по уговору 80.345.852 2.700.657 83.046.509
 424 Специјализоване услуге 21.105.000 15.639.183 36.744.183

 425
Текуће поправке и одржа-
вање 20.154.500 1.462.349 21.616.849

 426 Материјал 32.117.045 402.997 32.520.042
  Свега 42 195.437.070 25.156.383 220.593.453

 43 Амортизација и употреба 
средстава за рад

 431
Амортизација некретнина 
и опреме -- - --

  Свега 43 -- - --

 44
Отплата камата и 
пратећи

 трошкови задуживања
 441 Отплата домаћих камата 3.320.000 - 3.320.000

 444
Пратећи трошкови заду-
живања 5.000 - 5.000

  Свега 44 3.325.000 - 3.325.000

 46
Донације, дотације и 
трансфери

 463
Трансфери осталим нивои-
ма власти 12.600.000 2.076.711 14.676.711

 465
Остале дотације и транс-
фери 34.020.000 - 34.020.000

  Свега 46 46.620.000 2.076.711 48.696.711
 47 Социјално осигурање

и социјална заштита
 472 Накнаде за социјалну 15.330.632 672.002 16.002.634

  заштиту из буџета
  Свега 47 15.330.632 672.002 16.002.634

 48 Остали расходи
 481 Дотације невладиним 28.073.402 1.700.000 29.773.402

  организацијама

 482
Порези, обавезне таксе и 
казне 42.189.000 - 42.189.000

 483 Новчане казне и пенали по 900.000 - 900.000
  решењу судова

 484 Накнада за штету насталу - 924.000 924.000
  од елементарних непогода

 485 Накнада за штету насталу од 120.000 - 120.000
  стране државних органа
  Свега 48 71.282.402 2.624.000 73.906.402

 49 Средства резерве
 499 Средства резерве 1.018.319 - 1.018.319

  (стална и текућа)
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1 2 3 4 5
  Свега 49 1.018.319 - 1.018.319
  Свега 4 576.316.423 30.711.728 607.028.151

 5
Издаци за нефинансијску
 имовину

 51 Основна средства

 511
Зграде и грађевински 
објекти 6.200.000 15.974.025 22.174.025

 512 Машине и опрема 17.125.200 992.093 18.117.293
 513 Остале некретнине и опрема - - -
 515 Нематеријална имовина 1.359.000 477.600 1.836.600

  Свега 51 24.684.200 17.443.718 42.127.918
 54 Природна имовина

 541 Земљиште 11.000.000 6.337.943 17.337.943
  Свега 54 11.000.000 6.337.943 17.337.943
  Свега 5 35.684.200 23.781.661 59.465.861

 6

Издаци за отплату главнице 
и набавку финансијске 
имовине

 61 Отплата главнице
 611 Отплата главнице 10.100.000 247.000 10.347.000

1 2 3 4 5
  домаћим кредиторима
  Свега 61 10.100.000 247.000 10.347.000

 62
Набавка финансијске 
имовине

 621 Набавка домаће - - -
  финансијске имовине
  Свега 62 - - -
  Свега 6 10.100.000 247.000 10.347.000
  Укупни расходи 622.100.623 54.740.389 676.841.012

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.
У члану 6. став 1, износ „659.481.449” замењује се изно-

сом „676.841.012”.
У ставу 2. алинеја 2, износ „170.000” замењује се износом 

„278.192”
У ставу 2. алинејa 4, износ „36.767.878” замењује се изно-

сом „54.019.249”

Табела „ИЗДАЦИ - посебан део” мења се тако да гласи:

ИЗДАЦИ

Посебни део 

Раздео Глава
Програмска

класификација Функција
Економска

класификација Опис Из буџета
Из других

извора
Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I      
 СКУПШТИНА ГРАДСКЕ 
 ОПШТИНЕ

  0602  ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа

  110
 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови

  0602-0001

 Програмска активност 
 Функционисање локалне 
 самоуправе и градских општина

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.372.000 - 3.372.000
    412  Социјални доприноси на терет послодавца 612.000 - 612.000
    413  Накнаде у натури - - -

414  Социјална давања запосленима - - -
415  Накнаде трошкова за запослене 50.000 - 50.000

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 340.000 - 340.000
    421  Стални трошкови 500.000 - 500.000
    423  Услуге по уговору 2.025.617 - 2.025.617

465  Остале дотације и трансфери 520.000 - 520.000
    481  Дотације невладиним организацијама
      дотације политичким странкама 573.402 - 573.402

 Извори финансирања за програмску активност 0602-
0001:

01  Приходи из буџета 7.993.019 - 7.993.019
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0001: 7.993.019 - 7.993.019

 Извори финансирања за функцију 110
01  Приходи из буџета 7.993.019 - 7.993.019
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 110 7.993.019 - 7.993.019

 Извори финансирања за програм 15
01  Приходи из буџета 7.993.019 - 7.993.019
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програм 15 7.993.019 - 7.993.019

 Извори финансирања за раздео I
01  Приходи из буџета 7.993.019 - 7.993.019
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Укупно за раздео I 7.993.019 - 7.993.019

II      ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
  0602  ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа

  110
 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови

  0602-0001
 Програмска активност
 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 17.000.000 - 17.000.000
412  Социјални доприноси на терет послодавца 3.020.000 - 3.020.000

    413  Накнаде у натури 120.000 - 120.000
415  Накнаде трошкова за запослене 200.000 - 200.000
423  Услуге по уговору 1.205.000 - 1.205.000
465  Остале дотације и трансфери 2.260.000 - 2.260.000

 Извори финансирања за програмску активност 0602-
0001:

01  Приходи из буџета 23.805.000 - 23.805.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0001 23.805.000 - 23.805.000

 Извори финансирања за функцију 110
01  Приходи из буџета 23.805.000 - 23.805.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за функцију 110 23.805.000 - 23.805.000

 Извори финансирања за програм 15
01  Приходи из буџета 23.805.000 - 23.805.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програм 15 23.805.000 - 23.805.000

 Извори финансирања за раздео II :
01  Приходи из буџета 23.805.000 - 23.805.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за раздео II 23.805.000 - 23.805.000

III      ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
  0602  ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа

330    Судови

  0602-0004
 Програмска активност 
 Општинско правобранилаштво

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8.750.000 - 8.750.000
412  Социјални доприноси на терет послодавца 1.580.000 - 1.580.000

    413  Накнаде у натури 200.000 - 200.000
415  Накнаде трошкова за запослене 80.000 - 80.000

    422  Трошкови путовања 100.000 - 100.000
423  Услуге по уговору 1.030.000 - 1.030.000
426  Материјал 467.204 - 467.204
465  Остале дотације и трансфери 1.200.000 - 1.200.000
482  Порези, обавезне таксе и казне 70.000 - 70.000

483
 Новчане казне и пенали по 
 решењу судова 900.000 - 900.000
 Извори финансирања за програмску активност 0602-
0004:

01  Приходи из буџета 14.377.204 - 14.377.204
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0004: 14.377.204 - 14.377.204

 Извори финансирања за функцију 330
01  Приходи из буџета 14.377.204 - 14.377.204
13  Приходи из претходних година - - -

 Укупно за функцију 330 14.377.204 - 14.377.204
 Извори финансирања за програм 15

01  Приходи из буџета 14.377.204 - 14.377.204
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програм 15 14.377.204 - 14.377.204

 Извори финансирања за раздео III
01  Приходи из буџета 14.377.204 - 14.377.204
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за раздео III 14.377.204 - 14.377.204

IV      УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
  0901  ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита

  070    Социјална помоћ угроженом становништву
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  0901-0001
 Програмска активност
Социјална помоћи

472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 700.000 76.466 776.466
 Извори финансирања за програмску активност 0901-
0001:

01  Приходи из буџета 700.000 - 700.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - 76.466 76.466
   Укупно за програмску активност 0901-0001 700.000 76.466 776.466

  0901-0003
 Програмска активност
Подршка социо-хуманитарним организацијама

481  Дотације невладиним организацијама 8.100.000 500.000 8.600.000
 Извори финансирања за програмску активност 0901-
0003:

01  Приходи из буџета 8.100.000 - 8.100.000
13  Приходи из претходних година - 500.000 500.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 0901-0003 8.100.000 500.000 8.600.000

  0901-0004
 Програмска активност 
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

423  Услуге по уговору - 7.100 7.100
424  Специјализоване услуге 1.900.000 304.590 2.204.590

 Извори финансирања за програмску активност 0901-
0004

01  Приходи из буџета 1.900.000 - 1.900.000
13  Приходи из претходних година - 311.690 311.690
   Укупно за програмску активност 0901-0004 1.900.000 311.690 2.211.690

  0901-0005
 Програмска активност
Активности Црвеног крста

481  Дотације невладиним организацијама 400.000 - 400.000
 Извори финансирања за програмску активност 0901-
0005

01  Приходи из буџета 400.000 - 400.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 0901-0005 400.000 - 400.000

  0901-1001
 ПРОЈЕКАТ: акција Палилулски 
 мајстор

425  Текуће поправке и одржавање 1.700.000 93.335 1.793.335
 Извори финансирања за пројекат 0901-1001

01  Приходи из буџета 1.700.000 - 1.700.000
13  Приходи из претходних година - 93.335 93.335
   Укупно за пројекат 0901-1001 1.700.000 93.335 1.793.335

  0901-1002  ПРОЈЕКАТ: акција „Ваучер за бебу”
426  Материјал 20.000.000 - 20.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1002
01  Приходи из буџета 20.000.000 - 20.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0901-1002 20.000.000 - 20.000.000

  0901-1003  ПРОЈЕКАТ: „Све за Џ”
423  Услуге по уговору 1.000.000 - 1.000.000
424  Специјализоване услуге 2.000.000 - 2.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1003
01  Приходи из буџета 3.000.000 - 3.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0901-1003 3.000.000 - 3.000.000

  0901-1004 ПРОЈЕКАТ: „Гусеничари за инвалиде”
512  Машине и опрема 3.000.000 - 3.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1004
01  Приходи из буџета 3.000.000 - 3.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0901-1004 3.000.000 - 3.000.000

  0901-1005 ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за избегла лица
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 705.000 - 705.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1005
01  Приходи из буџета 705.000 - 705.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1005 705.000 - 705.000
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  0901-1006
ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за интерно расељенa 
лица

472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200.000 - 200.000
 Извори финансирања за пројекат 0901-1006

01  Приходи из буџета 200.000 - 200.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1006 200.000 - 200.000

  0901-1007
ПРОЈЕКАТ: Jачање толеранције и отклањање предрасуда 
према азилантима

472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 50.000 - 50.000
 Извори финансирања за пројекат 0901-1007

01  Приходи из буџета 50.000 - 50.000
13  Приходи из претходних година - - -

07
 Донације од осталих нивоа 
 власти - - -

   Укупно за пројекат 0901-1007 50.000 - 50.000
  0901-1008 ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица

472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200.000 - 200.000
 Извори финансирања за пројекат 0901-1008

01  Приходи из буџета 200.000 - 200.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1008 200.000 - 200.000

  0901-1009
ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених 
лица

472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100.000 - 100.000
 Извори финансирања за пројекат 0901-1009

01  Приходи из буџета 100.000 - 100.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1009 100.000 - 100.000

  0901-1010
ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање повратника по 
реадмисији

472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100.000 - 100.000
 Извори финансирања за пројекат 0901-1010

01  Приходи из буџета 100.000 - 100.000
13  Приходи из претходних година - - -

07
 Донације од осталих нивоа 
 власти - - -

   Укупно за пројекат 0901-1010 100.000 - 100.000
  0901-1011 ПРОЈЕКАТ: Јачање толеранције /азиланти – амбуланта
    463  Трансфери осталим нивоима власти - 1.001 1.001

512  Машине и опрема - 473.000 473.000
 Извори финансирања за пројекат 0901-1011

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 474.001 474.001
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1011 - 474.001 474.001

  0901-1012 ПРОЈЕКАТ: Јачање толеранције /азиланти – игралиште
512  Машине и опрема - 474.000 474.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1012
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 474.000 474.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1012 - 474.000 474.000

 Извори финансирања за функцију 070
01  Приходи из буџета 40.155.000 - 40.155.000
13  Приходи из претходних година - 1.853.026 1.853.026
07  Донације од осталих нивоа власти - 76.466 76.466

08
 Донације од невладиних 
 организација и појединаца - - -

   Укупно за функцију 070 40.155.000 1.929.492 42.084.492
 Извори финансирања
 за програм 11

01  Приходи из буџета 40.155.000 - 40.155.000
13  Приходи из претходних година - 1.853.026 1.853.026
07  Донације од осталих нивоа власти - 76.466 76.466
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08
 Донације од невладиних 
 организација и појединаца - - -

   Укупно за програм 11 40.155.000 1.929.492 42.084.492
  0602  ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа

  110
 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови

  0602-0001
 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Функционисање локалне амоуправе и градских општина

    421  Стални трошкови 196.273 - 196.273
    422  Трошкови путовања 200.000 - 200.000
    423  Услуге по уговору 7.453.383 32.304 7.485.687

424  Специјализоване услуге - - -
426  Материјал 600.000 - 600.000
444  Пратећи трошкови задуживања - - -

    463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -

    481  Дотације невладиним организацијама 5.700.000 - 5.700.000
    482  Порези, обавезне таксе и казне 2.000 - 2.000
    484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -

499  Средства резерве
  стална резерва 550.000 - 550.000
  текућа резерва 468.319 - 468.319

 Извори финансирања за програмску активност
 0602-0001

01  Приходи из буџета 15.169.975 - 15.169.975
13  Приходи из претходних година - 30.188 30.188
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 2.116 2.116

 Укупно за програмску активност 0602-0001 15.169.975 32.304 15.202.279
  0602-1001 ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења

423  Услуге по уговору 2.100.000 289.452 2.389.452
 Извори финансирања за пројекат 0602-1001

01  Приходи из буџета 2.100.000 - 2.100.000
13  Приходи из претходних година - 289.452 289.452
   Укупно за пројекат 0602-1001 2.100.000 289.452 2.389.452

  0602-1004 ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине
423  Услуге по уговору 500.000 - 500.000

 Извори финансирања за пројекат 0602-1004
01  Приходи из буџета 500.000 - 500.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0602-1004 500.000 - 500.000

 Извори финансирања
 за функцију 110

01  Приходи из буџета 17.769.975 - 17.769.975
13  Приходи из претходних година - 319.640 319.640
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

08
 Донације од невладиних 
 организација и појединаца - - -

15
 Неутрошена средства донација
 из претходних година - 2.116 2.116
 Укупно за функцију 110 17.769.975 321.756 18.091.731

130    Опште услуге

  0602-0001
 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 148.103.000 - 148.103.000

412
 Социјални доприноси
 на терет послодавца 26.517.000 - 26.517.000

413  Накнаде у натури 5.000.000 - 5.000.000
414  Социјална давања запосленима 5.980.000 182.632 6.162.632
415  Накнаде трошкова за запослене 3.050.000 - 3.050.000

416
 Награде запосленима и остали
 посебни расходи 610.000 - 610.000

421  Стални трошкови 26.297.900 188.414 26.486.314
422  Трошкови путовања 473.000 - 473.000
423  Услуге по уговору 41.673.680 1.843.662 43.517.342
424  Специјализоване услуге 40.000 - 40.000
425  Текуће поправке и одржавање 4.562.500 483.126 5.045.626
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426  Материјал 9.348.370 263.522 9.611.892
465  Остале дотације и трансфери 19.450.000 - 19.450.000

472
 Накнаде за социјалну
 заштиту из буџета - - -

481
 Дотације невладиним 
 организацијама - - -

482  Порези, обавезне таксе и казне 177.000 - 177.000

483
 Новчане казне и пенали по 
 решењу судова - - -

484
 Накнада за штету насталу услед
 елементарних непогода - - -

485
 Накнада за штету насталу од
 стране државних органа 120.000 - 120.000

511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема 3.125.200 12.863 3.138.063
513  Остале некретнине и опрема - - -
515  Нематеријална имовина 1.359.000 477.600 1.836.600

 Извори финансирања
 за програмску активност 0602-0001

01  Приходи из буџета 295.886.650 - 295.886.650
13  Приходи из претходних година - 3.301.058 3.301.058
07  Донације од осталих нивоа власти - 137.898 137.898
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -

12
 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијс-
ке имовине - - -

15  Неутрошена средства донација из претходних година - 12.863 12.863
 Укупно за програмску активност 0602-0001 295.886.650 3.451.819 299.338.469

  0602-1002
ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење 
матичних књига

421  Стални трошкови - 100.000 100.000
422  Трошкови путовања - 133.828 133.828
423  Услуге по уговору - 150.000 150.000
425  Текуће поправке и одржавање - 50.000 50.000
426  Материјал - 139.475 139.475
463  Трансфери осталим нивоима власти - 575.710 575.710
512  Машине и опрема - 27.310 27.310

 Извори финансирања за пројекат 0602-1002
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 1.112.495 1.112.495
07  Донације од осталих нивоа власти - 63.828 63.828
   Укупно за пројекат 0602-1002 - 1.176.323 1.176.323

 Извори финансирања
 за функцију 130

01  Приходи из буџета 295.886.650 - 295.886.650
13  Приходи из претходних година - 4.413.553 4.413.553
07  Донације од осталих нивоа власти - 201.726 201.726
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -

12
 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијс-
ке имовине - - -

15  Неутрошена средства донација из претходних година - 12.863 12.863
 Укупно за функцију 130 295.886.650 4.628.142 300.514.792

360  Јавни ред и мир некласификован на другом месту

  0602-0001
 Програмска активност
Функционисање локалне самоуправе и градских општина

416  Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
423  Услуге по уговору 300.000 77.520 377.520
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -

  472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
 Извори финансирања за програмску активност 0602-
0001

01  Приходи из буџета 300.000 - 300.000
13  Приходи из претходних година - 77.520 77.520
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0001 300.000 77.520 377.520

  0602-1005 ПРОЈЕКАТ: Набавка возила за ОУП Палилула
512  Машине и опрема 2.200.000 - 2.200.000
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 Извори финансирања за
 пројекат 0602-1005

01  Приходи из буџета 2.200.000 - 2.200.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0602-1005 2.200.000 - 2.200.000

 Извори финансирања за функцију 360
01  Приходи из буџета 2.500.000 - 2.500.000
13  Приходи из претходних година - 77.520 77.520
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 360 2.500.000 77.520 2.577.520

160  
 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту

  0602-0002
 Програмска активност
 Месне заједнице

421  Стални трошкови 8.329.000 - 8.329.000
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 255.000 - 255.000
426  Материјал - - -
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - - -
515  Нематеријална имовина - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0602-
0002

01  Приходи из буџета 8.584.000 - 8.584.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0002 8.584.000 - 8.584.000

 Извори финансирања за функцију 160:
01  Приходи из буџета 8.584.000 - 8.584.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 160 8.584.000 - 8.584.000

170    Трансакције јавног дуга

  0602-0003
 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Управљање јавним дугом

  441  Отплате домаћих камата 3.300.000 - 3.300.000
  444  Пратећи трошкови задуживања 5.000 - 5.000

611  Отплата главнице домаћим кредиторима 10.100.000 247.000 10.347.000
 Извори финансирања за програмску активност 0602-
0003

01  Приходи из буџета 13.405.000 - 13.405.000

12
 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијс-
ке имовине - 247.000 247.000

   Укупно за програмску активност 0602-0002 13.405.000 247.000 13.652.000
 Извори финансирања за функцију 170:

01  Приходи из буџета 13.405.000 - 13.405.000

12
 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијс-
ке имовине - 247.000 247.000

   Укупно за функцију 170 13.405.000 247.000 13.652.000
830    Услуге емитовања и издаваштва

  0602-0006
 Програмска активност
Информисање

  421  Стални трошкови - - -
  423  Услуге по уговору - - -

гласило „Палилула” 5.700.000 - 5.700.000
 Извори финансирања за програмску активност 0602-
0006

01  Приходи из буџета 5.700.000 - 5.700.000
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0006 5.700.000 - 5.700.000

 Извори финансирања за функцију 830
01  Приходи из буџета 5.700.000 - 5.700.000
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
   Укупно за функцију 830 5.700.000 - 5.700.000

150    Опште јавне услуге – истраживање и развој



Број 16 – 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 2. април 2015.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

  0602-0007
 Програмска активност
 Канцеларија за младе

421  Стални трошкови 165.000 - 165.000
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору 4.000 - 4.000
426  Материјал 150.000 - 150.000
465  Остале дотације и трансфери - - -
481  Дотације невладиним организацијама 1.000.000 - 1.000.000
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0602-
0007

01  Приходи из буџета 1.319.000 - 1.319.000
13  Приходи из претходних година - - -
06  Донације од међународних организација - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 0602-0007 1.319.000 - 1.319.000

  0602-1006
ПРОЈЕКАТ: Студијска посета најбољих Палилулских 
студената

424  Специјализоване услуге 2.000.000 - 2.000.000
 Извори финансирања за пројекат 0602-1006

01  Приходи из буџета 2.000.000 - 2.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0602-1006 2.000.000 - 2.000.000

 Извори финансирања за функцију 150
01  Приходи из буџета 3.319.000 - 3.319.000
13  Приходи из претходних година - - -
06  Донације од међународних организација - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 150 3.319.000 - 3.319.000
 Извори финансирања за програм 15

01  Приходи из буџета 347.164.625 - 347.164.625
13  Приходи из претходних година - 4.810.713 4.810.713
07  Донације од осталих нивоа власти - 201.726 201.726
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -

12
 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијс-
ке имовине - 247.000 247.000

15  Неутрошена средства донација из претходних година - 14.979 14.979
 Укупно за програм 15 347.164.625 5.274.418 352.439.043

  0701  ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура
450    Саобраћај

  0701-0002
 Програмска активност 
 Одржавање путева

425  Текуће поправке и одржавање 600.000 835.888 1.435.888
 Извори финансирања за програмску активност 0702-
0002

01  Приходи из буџета 600.000 - 600.000
13  Приходи из претходних година - 835.888 835.888
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 0702-0002 600.000 835.888 1.435.888

  0701-1001
ПРОЈЕКАТ: Израда надстрешница на стајалиштима 
ГСП-а

425  Текуће поправке и одржавање 2.000.000 - 2.000.000
 Извори финансирања за пројекат 0701-1001

01  Приходи из буџета 2.000.000 - 2.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0701-1001 2.000.000 - 2.000.000

  0701-1002 ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја
423  Услуге по уговору - 300.000 300.000

463
 Трансфери осталим
 нивоима власти - 1.500.000 1.500.000

481  Дотације невладиним организацијама - 1.200.000 1.200.000
 Извори финансирања за пројекат 0701-1002

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 3.000.000 3.000.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0701-1002 - 3.000.000 3.000.000

 Извори финансирања за функцију 450
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01  Приходи из буџета 2.600.000 - 2.600.000
13  Приходи из претходних година - 3.835.888 3.835.888
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 450 2.600.000 3.835.888 6.435.888
 Извори финансирања за програм 7

01  Приходи из буџета 2.600.000 - 2.600.000
13  Приходи из претходних година - 3.835.888 3.835.888
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за програм 7 2.600.000 3.835.888 6.435.888
  0401  ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине

560
 Заштита животне средине некласификована на другом 
месту

  0401-0001

 Програмска активност
 Управљање заштитом животне средине и природних 
вредности

421  Стални трошкови - - -
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - 920 920
425  Текуће поправке и одржавање 410.000 - 410.000
426  Материјал 15.143 - 15.143
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне - - -
484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - 924.000 924.000
512  Машине и опрема - 920 920
541  Земљиште - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0401-
0001

01  Приходи из буџета 425.143 - 425.143
13  Приходи из претходних година - 925.840 925.840
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 0401-0001 425.143 925.840 1.350.983
  0401-1002 ПРОЈЕКАТ: Дренажа канала у Крњачи

424  Специјализоване услуге 1.000.000 12.382 1.012.382
 Извори финансирања за пројекат 0401-1002

01  Приходи из буџета 1.000.000 - 1.000.000
13  Приходи из претходних година - 12.382 12.382
   Укупно за пројекат 0401-1002 1.000.000 12.382 1.012.382

  0401-1003 ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега
424  Специјализоване услуге 1.000.000 630.080 1.630.080

 Извори финансирања за пројекат 0401-1003
01  Приходи из буџета 1.000.000 - 1.000.000
13  Приходи из претходних година - 630.080 630.080
   Укупно за пројекат 0401-1003 1.000.000 630.080 1.630.080

 Извори финансирања за функцију 560
01  Приходи из буџета 2.425.143 - 2.425.143
13  Приходи из претходних година - 1.568.302 1.568.302
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 560 2.425.143 1.568.302 3.993.445
 Извори финансирања за програм 6

01  Приходи из буџета 2.425.143 - 2.425.143
13  Приходи из претходних година - 1.568.302 1.568.302
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за програм 6 2.425.143 1.568.302 3.993.445
  1101  ПРОГРАМ 1: Локални развој и просторно планирање

620    Развој заједнице

  1101-1001
ПРОЈЕКАТ: Рушење и уклањање бесправно подигнутих 
објеката

424  Специјализоване услуге - 14.024.331 14.024.331
 Извори финансирања за пројекат 1101-1001

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 14.024.331 14.024.331
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1001 - 14.024.331 14.024.331



Број 16 – 22 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 2. април 2015.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1101-1002 ПРОЈЕКАТ: Микролокације

423  Услуге по уговору 400.000 - 400.000
 Извори финансирања за пројекат 1101-1002

01  Приходи из буџета 400.000 - 400.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1002 400.000 - 400.000

  1101-1004
ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање парковских 
мобилијара

425  Текуће поправке и одржавање 5.000.000 - 5.000.000
 Извори финансирања за пројекат 1101-1004

01  Приходи из буџета 5.000.000 - 5.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1004 5.000.000 - 5.000.000

  1101-1005 ПРОЈЕКАТ: Уређење паркова
541  Земљиште 11.000.000 6.337.943 17.337.943

 Извори финансирања за пројекат 1101-1005
01  Приходи из буџета 11.000.000 - 11.000.000
13  Приходи из претходних година - 6.337.943 6.337.943
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1005 11.000.000 6.337.943 17.337.943

  1101-1006
ПРОЈЕКАТ: Уређење земљишта за пијацу у Падинској 
Скели

425  Текуће поправке и одржавање 479.000 - 479.000
 Извори финансирања за пројекат 1101-1006

01  Приходи из буџета 479.000 - 479.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1006 479.000 - 479.000

  1101-1007 ПРОЈЕКАТ: Идејни пројекат развоја Општине
423  Услуге по уговору 300.000 - 300.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1007
01  Приходи из буџета 300.000 - 300.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1007 300.000 - 300.000

  1101-1008 ПРОЈЕКАТ: Теретане на отвореном
512  Машине и опрема 3.000.000 - 3.000.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1008
01  Приходи из буџета 3.000.000 - 3.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1008 3.000.000 - 3.000.000

  1101-1009 ПРОЈЕКАТ: Еколошка зона Ада Хуја
424  Специјализоване услуге 2.100.000 - 2.100.000
511  Зграде и грађевински објекти 2.100.000 - 2.100.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1009
01  Приходи из буџета 4.200.000 - 4.200.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1009 4.200.000 - 4.200.000

  1101-1010 ПРОЈЕКАТ: Урбанистички пројекат насеља Борча
423  Услуге по уговору 1.500.000 - 1.500.000
511  Зграде и грађевински објекти 2.100.000 - 2.100.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1010
01  Приходи из буџета 3.600.000 - 3.600.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1010 3.600.000 - 3.600.000

  1101-1011 ПРОЈЕКАТ: Ограда на пијаци на Карабурми
425  Текуће поправке и одржавање 500.000 - 500.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1011
01  Приходи из буџета 500.000 - 500.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
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   Укупно за пројекат 1101-1011 500.000 - 500.000

 Извори финансирања
 за функцију 620:

01  Приходи из буџета 28.479.000 - 28.479.000
13  Приходи из претходних година - 20.362.274 20.362.274

07
 Донације од осталих нивоа 
 власти - - -

     Укупно за функцију 620 28.479.000 20.362.274 48.841.274

660
 Послови становања и заједнице некласификовани на 
другом месту

  1101-1012 ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге
421  Стални трошкови - 180.000 180.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1012
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - - -

12
 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијс-
ке имовине - 180.000 180.000

   Укупно за пројекат 1101-1012 - 180.000 180.000
 Извори финансирања за функцију 660

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - - -

12
 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијс-
ке имовине - 180.000 180.000

   Укупно за функцију 660 - 180.000 180.000
 Извори финансирања за програм 6

01  Приходи из буџета 28.479.000 - 28.479.000
13  Приходи из претходних година - 20.362.274 20.362.274

12
 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијс-
ке имовине - 180.000 180.000

07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програм 6 28.479.000 20.542.274 49.021.274

  1301  ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине
810  Услуге рекреације и спорта

  1301-0001

 Програмска активност 
 Подршка локалним спортским организацијама, удру-
жењима и савезима

481  Дотације невладиним организацијама 8.400.000 - 8.400.000
 Извори финансирања за програмску активност 1301-
0001

01  Приходи из буџета 8.400.000 - 8.400.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 1301-0001 8.400.000 - 8.400.000

  1301-0002

 Програмска активност 
 Подршка предшколском, школском и рекреативном 
спорту и масовној физичкој култури

422  Трошкови путовања - - -
424  Специјализоване услуге 300.000 - 300.000
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1301-
0002

01  Приходи из буџета 300.000 - 300.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 1301-0002 300.000 - 300.000

  1301-0003
 Програмска активност 
 Одржавање спортске инфраструктуре

511  Зграде и грађевински објекти 2.000.000 15.974.025 17.974.025
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1301-
0003

01  Приходи из буџета 2.000.000 - 2.000.000
13  Приходи из претходних година - 15.974.025 15.974.025
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 1301-0003 2.000.000 15.974.025 17.974.025
  1301-1001 ПРОЈЕКАТ: акција „Пливај и уживај”

423  Услуге по уговору 448.000 - 448.000
424  Специјализоване услуге 6.000.000 666.880 6.666.880
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426  Материјал 12.000 - 12.000

 Извори финансирања за пројекат 1301-1001
01  Приходи из буџета 6.460.000 - 6.460.000
13  Приходи из претходних година - 666.880 666.880
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1301-1001 6.460.000 666.880 7.126.880

  1301-1002 ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата
421  Стални трошкови 37.500 - 37.500
422  Трошкови путовања 21.000 - 21.000
423  Услуге по уговору 227.172 - 227.172
426  Материјал 14.328 - 14.328

 Извори финансирања за пројекат 1301-1002
01  Приходи из буџета 300.000 - 300.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1301-1002 300.000 - 300.000

 Извори финансирања за функцију 810
01  Приходи из буџета 17.460.000 - 17.460.000
13  Приходи из претходних година - 16.640.905 16.640.905
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 810 17.460.000 16.640.905 34.100.905
 Извори финансирања за програм 14

01  Приходи из буџета 17.460.000 - 17.460.000
13  Приходи из претходних година - 16.640.905 16.640.905
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програм 14 17.460.000 16.640.905 34.100.905

  1201  ПРОГРАМ 13: Развој културе
820    Услуге културе

  1201-0001
 Програмска активност
Функционисање локалних установа културе 

421  Стални трошкови - 4.348.955 4.348.955
423  Услуге по уговору - 619 619
426  Материјал - - -
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери 6.800.000 - 6.800.000
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - 4.000 4.000

 Извори финансирања за програмску активност 1201-
0001

01  Приходи из буџета 6.800.000 - 6.800.000
13  Приходи из претходних година - 4.352.605 4.352.605
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 969 969

 Укупно за програмску активност 1201-0001 6.800.000 4.353.574 11.153.574

  1201-0002
 Програмска активност 
 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

424  Специјализоване услуге 30.000 - 30.000
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним организацијама 3.100.000 - 3.100.000

 Извори финансирања за програмску активност 1201-
0002

01  Приходи из буџета 3.130.000 - 3.130.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

08
 Донације од невладиних 
 организација и појединаца - - -

15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 1201-0002 3.130.000 - 3.130.000

  1201-1001 ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Дани отвореног срца”
424  Специјализоване услуге 1.000.000 - 1.000.000

 Извори финансирања за пројекат 1201-1001
01  Приходи из буџета 1.000.000 - 1.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1201-1001 1.000.000 - 1.000.000

  1201-1002 ПРОЈЕКАТ: Палилулска олимпијада културе
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465  Остале дотације и трансфери 2.000.000 - 2.000.000

 Извори финансирања за пројекат 1201-1002
01  Приходи из буџета 2.000.000 - 2.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1201-1002 2.000.000 - 2.000.000

 Извори финансирања за функцију 820
01  Приходи из буџета 12.930.000 - 12.930.000
13  Приходи из претходних година - 4.352.605 4.352.605
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

08
 Донације од невладиних 
 организација и појединаца - - -

15  Неутрошена средства донација из претходних година - 969 969
   Укупно за функцију 820 12.930.000 4.353.574 17.283.574

 Извори финансирања за програм 13
01  Приходи из буџета 12.930.000 - 12.930.000
13  Приходи из претходних година - 4.352.605 4.352.605
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 969 969
   Укупно за програм 13 12.930.000 4.353.574 17.283.574

  2002  ПРОГРАМ 9: Основно образовање
980    Образовање некласификовано на другом месту

  2002-0001
Програмска активност 
Функционисање основних школа

  421  Стални трошкови - - -
    423  Услуге по уговору 2.300.000 - 2.300.000

424  Специјализоване услуге - - -
426  Материјал - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 147.688 - 147.688
481  Дотације невладиним организацијама 800.000 - 800.000
482  Порези, обавезне таксе и казне - - -
511  Зграде и грађевински објекти - - -
515  Нематеријална имовина - - -

 Извори финансирања за програмску активност 2002-
0001

01  Приходи из буџета 3.247.688 - 3.247.688
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 2002-0001 3.247.688 - 3.247.688

  2002-1001 ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5.500.000 - 5.500.000

 Извори финансирања за пројекат 2002-1001
01  Приходи из буџета 5.500.000 - 5.500.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1001: 5.500.000 - 5.500.000

  2002-1002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа
425  Текуће поправке и одржавање 2.888.000 - 2.888.000
463  Трансфери осталим нивоима власти 12.600.000 - 12.600.000

 Извори финансирања за пројекат 2002-1002:
01  Приходи из буџета 15.488.000 - 15.488.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1002: 15.488.000 - 15.488.000

  2002-1003 ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5.148.944 595.536 5.744.480

 Извори финансирања за пројекат 2002-1003
01  Приходи из буџета 5.148.944 - 5.148.944
13  Приходи из претходних година - 595.536 595.536
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1003 5.148.944 595.536 5.744.480

  2002-1004 ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.479.000 - 2.479.000

 Извори финансирања за пројекат 2002-1004
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01  Приходи из буџета 2.479.000 - 2.479.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1004 2.479.000 - 2.479.000

  2002-1005 ПРОЈЕКАТ: Електронски дневник - одржавање софтвера
423  Услуге по уговору 2.300.000 - 2.300.000

 Извори финансирања за пројекат 2002-1005
01  Приходи из буџета 2.300.000 - 2.300.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1005 2.300.000 - 2.300.000

  2002-1006 ПРОЈЕКАТ: Климе за школе на територији ГО Палилула
512  Машине и опрема 2.000.000 - 2.000.000

 Извори финансирања за пројекат 2002-1006
01  Приходи из буџета 2.000.000 - 2.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1006 2.000.000 - 2.000.000

  2002-1007 ПРОЈЕКАТ: Куповина паметних табли за основне школе
512  Машине и опрема 3.400.000 - 3.400.000

 Извори финансирања за пројекат 2002-1007
01  Приходи из буџета 3.400.000 - 3.400.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1007 3.400.000 - 3.400.000

 Извори финансирања за функцију 980
01  Приходи из буџета 39.563.632 - 39.563.632
13  Приходи из претходних година - 595.536 595.536
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 980 39.563.632 595.536 40.159.168

 Извори финансирања за програм 9
01  Приходи из буџета 39.563.632 - 39.563.632
13  Приходи из претходних година - 595.536 595.536
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програм 9 39.563.632 595.536 40.159.168

4.1    Јавно предузеће „Пословни центар општине Палилула”
  0602  ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа

410  
 Општи економски и комерцијални послови и послови по 
питању рада

  0602-0001
 Програмска активност 
 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 14.705.000 - 14.705.000
412  Социјални доприноси на терет послодавца 2.664.000 - 2.664.000
413  Накнаде у натури 200.000 - 200.000
414  Социјална давања запосленима 325.000 - 325.000
415  Накнаде трошкова за запослене 620.000 - 620.000
416  Награде запосленима и остали посебни расходи 205.000 - 205.000
421  Стални трошкови 5.295.000 - 5.295.000
422  Трошкови путовања 100.000 - 100.000
423  Услуге по уговору 9.879.000 - 9.879.000
424  Специјализоване услуге 3.735.000 - 3.735.000
425  Текуће поправке и одржавање 1.760.000 - 1.760.000
426  Материјал 1.510.000 - 1.510.000
431  Амортизација некретнина и опреме - - -
441  Отплата домаћих камата 20.000 - 20.000
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери 1.790.000 - 1.790.000
481  Дотације невладиним организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне 41.940.000 - 41.940.000
483  Новчане казне и пенали по решењу судова - - -
484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема 400.000 - 400.000
513  Остале некретнине и опрема - - -
621  Набавка домаће финансијске имовине - - -
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 Извори финансирања за програмску активност 0602-
0001

01  Приходи из буџета 85.148.000 - 85.148.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0001 85.148.000 - 85.148.000

 Извори финансирања за функцију 410
01  Приходи из буџета 85.148.000 - 85.148.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 410 85.148.000 - 85.148.000

 Извори финансирања за програм 15
01  Приходи из буџета 85.148.000 - 85.148.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програм 15 85.148.000 - 85.148.000

 Извори финансирања за главу 4.1
01  Приходи из буџета 85.148.000 - 85.148.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за главу 4.1 85.148.000 - 85.148.000

 Извори финансирања за раздео IV
01  Приходи из буџета 575.925.400 - 575.925.400
13  Приходи из претходних година - 54.019.249 54.019.249
07  Донације од осталих нивоа власти - 278.192 278.192
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -

12
 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијс-
ке имовине - 427.000 427.000

06  Донације од међународних организација - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 15.948 15.948

     Укупно за раздео IV 575.925.400 54.740.389 630.665.789

Члан 7.
У члану 15. после става 5. додају се ставови 6, 7. и 8. који гласе: 
„У случају да се у току године изврши повећање, односно смањење апропријације, та апропријација се накнадном про-

меном не може смањити, односно повећати.
За износ извршене промене апропријације до ребаланса умањује се укупан износ могуће промене вредности апроприја-

ције, утврђен применом процента из става 7. овог члана.
Изузетно од члана 15. став 2, у 2015. и 2016. години, преусмеравање апропријације може се вршити у износу до 10% 

вредности апропријације чија се средства умањују”.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1-1/2015-I-6-19-2, 27. март 2015.године

Председник
Аца Јевтић, ср.
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Скупштина Градске општине Палилула, на 19. седници 
одржаној 27. марта 2015. године, на основу члана 2. Закона 
о правобранилаштву („Службени гласник РС”, број 55/14), 
члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС”, број 129/07) и члана 25. и 67. Статута Градске 
општине Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 16/10 и 35/13), донела је 

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИН-
СКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
У Одлуци о Oпштинском правобранилаштву Градске 

општине Палилула (у даљем тексту: одлука) објављене у 
„Службеном листу Града Београда” број 93/14, врши се из-
мена и то тако што се члан 13. одлуке мења и гласи:

„Општинског правобраниоца и заменике општинског 
правобраниоца именује Скупштина општине, на период од 
пет година, на предлог председника општине.”

Члан 2.
Члан 14. одлуке мења се и гласи:
„Општинском правобраниоцу и заменику општинског 

правобраниоца функција престаје пре истека времена на 
које су именовани подношењем оставке, разрешењем, ис-
пуњеношћу услова за пензију.

Оставка се подноси у писаном облику, Скупштини 
општине.

Општински правобранилац и заменик општинског пра-
вобраниоца могу бити разрешени функције о чему одлучује 
Скупштина општине, на предлог председника општине.

Ако општинском правобраниоцу престане функција, 
Скупштина општине, на предлог председника општине, 
именује вршиоца функције општинског правобраниоца 
Градске општине Палилула из реда заменика општинског 
правобраниоца, на период од шест месеци.”

Члан 3.
Члан 15. одлуке мења се и гласи:
„Уколико општински правобранилац по истеку мандата 

не буде поново именован или му положај престане на лич-
ни захтев, именује се за заменика општинског правобрани-
оца, под условом да је именован из реда заменика општин-
ског правобраниоца.

Уколико заменик општинског правобраниоца по истеку 
мандата не буде поново именован или му положај престане 
на лични захтев, исти има право да буде распоређен на рад-
но место правобранилачког помоћника.”

Члан 4.
У члану 17. одлуке, после става 1. додаје се нови став 2. 

који гласи:
„Општински правобранилац доноси правилник о уп-

рави у општинском правобранилаштву Градске општине 
Палилула којим се уређују: однос општинског правобра-
нилаштва према грађанима и јавности, начин вођења еви-
денција, начин расподеле предмета, руковање предметима, 
поступање са архивским материјалом и друга питања од 
значаја за рад општинског правобранилаштва.”

Досадашњи став 2. и 3. постају став 3. и 4.

Члан 5.
Заменици општинског правобраниоца биће именовани 

у складу са одредбама ове одлуке у року од 30 дана од сту-
пања на снагу акта о унутрашњој организацији и система-
тизацији радних места у општинском правобранилаштву.

Заменици општинског правобраниоца именовани у 
складу са одредбама Одлуке о јавном правобранилаштву 
Градске општине Палилула („Службени лист Града Бео-
града”, број 30/I/2009) који су наставили да обављају своју 
функцију у складу са одредбама Одлуке о општинском пра-
вобранилаштву Градске општине Палилула („Службени 
лист Града Београда”, број 93/14), настављају да раде као за-
меници општинског правобраниоца до именовања у складу 
са одредбама ове одлуке.

Општински правобранилац донеће правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
у општинском правобранилаштву у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Општински правобранилац донеће правилник о управи 
у општинском правобранилаштву у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1-1/2015-I-6-19-3, 27. марта 2015. године

Председник
Аца Јевтић, ср.

Скупштина Градске општине Палилула, на 19. седници 
одржаној 27. марта 2015. године, на основу члана 41. Зако-
на о култури („Службени гласник Републике Србије”, број 
72/09), члана 8. Одлуке о оснивању Установе културе „Па-
лилула” („Службени лист Града Београда”, бр. 17/07, 46/07 
и 43/09) и члана 25. Статута Градске општине Палилула 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛ-

ТУРЕ „ПАЛИЛУЛА”

1. Разрешава се Управни одбор Установе културе „Пали-
лула”, и то:

дужности председника:
– Ненад Љубеновић;
дужности чланова:
– Олгица Поповић,
– Латинка Пргомет,
– Бејан Шаћири,
– Јован Личина, 
– Драгица Љубојевић и
– Ивана Матић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1-1/2015-I-6-19-4, 27. марта 2015. године

Председник
Аца Јевтић, ср.
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Скупштина Градске општине Палилула, на 19. седни-
ци одржаној 27. марта 2015. године, на основу члана 41. и 
42. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), 
члана 8. Одлуке о оснивању Установе културе „Палилула” 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 17/07, 46/07 и 43/09) 
и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени 
лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 
КУЛТУРЕ „ПАЛИЛУЛА”

1. Именује се Управни одбор Установе културе „Палилу-
ла” на период од четири године и то:

за председника:
– Ненад Љубеновић, на предлог оснивача;
за чланове:
– Снежана Загајац, на предлог оснивача,
– Владан Ракић, на предлог оснивача,
– Латинка Пргомет, на предлог оснивача,
– Лана Лара Бранков, на предлог оснивача,
– Весна Петковић, на предлог запослених,
– Слободан Перић, на предлог запослених. 
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1-1/2015-I-6-19-5, 27. марта 2015. године

Председник
Аца Јевтић, ср.

Скупштина Градске општине Палилула, на 19. седници 
одржаној 27. марта 2015. године, на основу члана 45. Зако-
на о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 10. 
Одлуке о оснивању Установе културе „Палилула” („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 17/07, 46/07 и 43/09) и члана 
25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист 
Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛ-
ТУРЕ „ПАЛИЛУЛА”

1. Разрешава се Надзорни одбор Установе културе „Па-
лилула”, и то:

дужности председника:
– Александар Срећковић;
дужности чланова:
– Горан Делибашић и
– Слободан Перић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1-1/2015-I-6-19-6, 27. марта 2015. године

Председник
Аца Јевтић, ср.

Скупштина Градске општине Палилула, на 19. седници 
одржаној 27. марта 2015. године, на основу чл. 45. и 46. За-
кона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), чла-
на 10. Одлуке о оснивању Установе културе „Палилула” 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 17/07, 46/07 и 43/09) 
и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени 
лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

КУЛТУРЕ „ПАЛИЛУЛА”

1. Именује се Надзорни одбор Установе културе „Пали-
лула” на период од четири године и то:

за председника:
– Предраг Џагић, на предлог оснивача
за чланове:
– Марина Ђенадић, на предлог оснивача и
– Ивана Ребић, на предлог запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1-1/2015-I-6-19-7, 27. марта 2015.године

Председник
Аца Јевтић, ср.

СТАРИ ГРАД

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, 
нa сeдници oд 31. марта 2015. гoдинe, наоснову члaнa 8. и 
35. Статута Градске oпштинe Стaри грaд („Службени лист 
грaдa Бeoгрaдa”, брoј 4/14 – пречишћен текст) и члана 50. 
и 51. Пословника Скупштине Градске општине Стари град 
(„Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, брoј 9/11), дoнeлa јe

ОДЛУКУ
O ИЗМEНAМA И ДOПУНAМA ОДЛУКЕ O УПОТРЕБИ 

ГРБА И ЗАСТАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Члан 1.
У Одлуци о употреби грба и заставе Градске општи-

не Стари град („Службени лист Града Београда”, бр. 63/13 
– пречишћен текст и 48/14), мења се назив одлуке тако да 
гласи: „Одлука о употреби имена, грба, и заставе Градске 
општине Стари град”.

Члан 2.
У члановима 2, 3, 4, 17. и 18. одлуке, испред речи „грба и 

заставе” , додаје се реч „имена” у одговарајућем падежу.

Члан 3.
Иза члана 5. у називу одељка III испред речи „грба” до-

даје се реч „имена” 
Члан 4.

Иза члана 16. додаје се пододељак 4. и члан 16б тако да 
гласи:

„4. Употреба имена 
члан 16 б.

Име градске општине „Стари град” могу у свом нази-
ву да користе привредна друштва, установе, удружења (у 
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даљем тексту: организације), на начин да се употребом име-
на „Стари град” не доводи у питање углед градске општине. 

Одредбе овог члана не односе се на придевску употребу 
имена ове градске општине

Сагласност на употребу имена „Стари град” даје Веће 
градске општине на основу поднетог и образложеног пис-
меног захтева организације. 

Уз захтев за употребу имена, подносилац захтева дужан 
је да приложи:

– извод из регистрације;
– акт о оснивању и Статут;
– податке о лицу овлашћеном за заступање;
– образложену намену употребе имена.
Веће градске општине може да стави ван снаге акт о 

употреби имена, уколико се утврди да корисник својим 
активностима на било који начин доводи у питање углед и 
други оправдани интерес Градске општине Стари град.” 

Члан 5.
У члану 18. став 1. додаје се алинеја 6 тако да гласи:
„користи име градске општине супротно одредби члана 

16 б.”
Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I - 01 број 020-4-2/15, 31. марта 2015. године

Председник
Драган Видановић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa 
сeдници oд 31. марта 2015. године, нa oснoву члaнa 35. Ста-
тута Градске општине Стари град („Службени лист Града 
Београда”, број 4/14 – пречишћен текст), а у вези са одредба-
ма посебних законa у области образовања, бриге о породи-
ци и деци, социјалне заштите, којима се уређује могућност 
утврђивања већих права од права утврђених тим законима, 
и чл. 50. и 51. Пословника Скупштине градске општине Ста-
ри град („Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, брoј 9/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ 
ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ПРАВ-
НИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И ФИНАНСИРАЊУ ДОДАТ-

НИХ ПРАВА КОРИСНИКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Члан 1.
У члану 23. став 2. Одлуке о начину финансирања про-

грама и пројеката правних и физичких лица и финан-
сирању додатних права корисника из средстава буџета 
(„Службени лист Града Београда број 60/14”, 74/14 и 99/14), 
износ „25.000” замењује се износом „35.000” .

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Стари град
I - 01 број 020-4-3/15, 31. марта 2015. године

Председник
Драган Видановић, ср.

Скупштинa Градске општине Стари град у Београду, на 
седници, одржаној 31. марта 2015. године, на основу члана 
35. тачка 15. Статута Градске општине Стари град („Служ-
бени лист Града Београда”, број 4/14), у складу са чланом 19. 
Одлуке о Правобранилаштву Градске општине Стари град 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 93/14), и члана 50. По-
словника Скупштине Градске општине Стари град („Служ-
бени лист града Београда”, број 9/11), донела је

РЕШЕЊЕ
1. Разрешава се функције Заменика правобраниоца 

Градске општине Стари град, Вулић Дубравка, због поднете 
оставке, са даном 19. фебруара 2015. године.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”. 
Скупштина Градске општине Стари град

I - 01 број 020-4-8/15, 31. марта 2015. године

Председник
Драган Видановић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa 
сeдници oд 31. марта 2015. гoдинe, нa oснoву члана 35. Ста-
тута Градске општине Стари град („Службени лист Града 
Београда”, број 4/14 – пречишћен текст), а у вези са чланом 
50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
бр. 119/12, 116/13. и 44/14) и чл. 20. и 22. Одлуке о промени 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање послов-
ним простором „Пословни простор општине Стари град” 
(„Службени лист Града Београда”, број 16/13), доноси 

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног пре-

дузећа за управљање пословним простором ”Пословни 
простор општине Стари град” за 2015. годину, који је до-
нео Надзорни одбор Јавног предузећа, под бројем 29 од 
1. децембра 2014. године, и на Измене и допуне Програма 
пословања које је донео Надзорни одбор Јавног предузећа, 
под бројем 32 од 30. јануара 2015. године.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град

I - 01 број 020-4-9/15, 31. марта 2015. године

Председник
Драган Видановић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa 
сeдници oд 31. марта 2015. гoдинe, нa oснoву члана 35. Ста-
тута Градске општине Стари град („Службени лист Града 
Београда”, број 4/14 – пречишћен текст), а у вези са чланом 
74. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09) и 
чланом 15. Одлуке о оснивању УК „Пароброд” („Службени 
лист Града Београда”, бр. 8/10 и 43/13), доноси 

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Програм пословања Установе 

културе „Пароброд” за 2015. годину, чији је саставни део 
Финансијски план пословања, који је донео Управни одбор 
Установе, под бројем 2/15 од 12. јануара 2015. године.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град

I - 01 број 020-4-6/15, 31. марта 2015. године

Председник
Драган Видановић, ср.
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БАРАЈЕВО

Скупштина Градске општине Барајево на седници одр-
жаној 27. марта 2015. године, на основу члана 6. Правил-
ника о заједничким критеријумима и стандардима за ус-
постављање, функционисање и извештавање о систему 
финансијског управљања и контроле у јавном сектору граду 
(„Службени гласник РС”, бр. 99/11 и 106/13) и члана 19. Ста-
тута Градске општине Барајево – пречишћен текст („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 30/2010, 40/2013), усвојила је 

С ТРАТЕГИЈУ
УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БА-

РАЈЕВО

I. УВОД
Управљање ризицима у Градској општини Барајево је 

законска обавеза у постизању стратешких и оперативних 
циљева доброг управљања. Управљање ризицима обухвата 
идентификовање, процену и контролу над потенцијалним 
догађајима и ситуацијама које могу имати негативан ефекат 
на остварење циљева корисника јавних средстава, са задат-
ком да се остваре циљеви организације, односно да пруже 
разумно уверавање да су ризици за постизање циљева огра-
ничени на прихватљив ниво дефинисан у процедурама за 
управљање ризиком. 

Основ за доношење Стратегије је Закон о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка и 108/13);

Тачком 3.2.2. Стратегије развоја интерне финансијске 
контроле у јавном сектору у Републици Србији („Службе-
ни гласник РС”, бр. 61/09 и 23/13) и чланом 6. Правилника 
о заједничким критеријумима и стандардима за успоста-
вљање, функционисање и извештавање о систему финан-
сијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени 
гласник РС”, бр. 99/11 и 106/13) је прописано да ради упра-
вљања ризицима, руководилац корисника јавних средстава 
усваја стратегију управљања ризиком, која се ажурира сва-
ке три године, као и у случају када се контролно окружење 
значајније измени, а да контроле које служе за свођење ри-
зика на прихватљив ниво морају бити анализиране и ажу-
риране најмање једном годишње.

II. СВРХА И ЦИЉЕВИ
Сврха ове стратегије је побољшати могућности оствари-

вања стратешких и оперативних циљева Градске општине 
Барајево кроз управљање ризицима и стварање окружења 
које доприноси побољшању квалитета, сврсисходности и 
резултатима свих активности на свим нивоима. Руководи-
оци и запослени у органима и организационим јединицама 
у Градској општини Барајево највише су упознати са ризи-
цима са којима се суочавају односно они најбоље знају како 
да управљају ризицима. За сваки циљ они треба да иден-
тификују повезане ризике односно догађаје за које постоји 
највећа вероватноћа да могу имати штетан утицај на њихов 
рад и циљеве организације.

Циљ Стратегије је:
1. успостављање радног окружења које ће давати подрш-

ку успостављању процеса управљања ризицима;
2. побољшање ефикасности управљања ризицима у 

Градској општини Барајево;
3. омогућавање да се стекну и побољшају вештине упра-

вљања ризицима;
4. обједињавање и интегрисање управљања ризицима у 

Градској општини Барајево;

5. обезбеђивање да управљање ризицима обухвати сва 
подручја ризика;

6. успостављање активности на ефикаснијој комуника-
цији о ризицима; 

7. обезбеђивање управљања ризицима у складу са Стра-
тегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном 
сектору у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05,101/07 и 65/08) и Правилником о заједничким 
критеријумима и стандардима за успостављање, функцио-
нисање и извештавање о систему финансијског управљања 
и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 
99/11 и 106/13).

III. ПРОЦЕС УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Постојећи систем контрола није успостављен у односу 
на циљеве повезане са ризиком који утичу на остварење 
тих циљева које органи и организационе јединицe Градске 
општине Барајево планирају да остваре, већ су контроле 
усмерене на остваривање законитости и правилности али 
не и економичности, фикасности и ефективности. Процес 
управљања ризицима који успоставља Градска општина Ба-
рајево обухвата:

1. утврђивање циљева;
2. идентификовање ризика;
3. процена ризика;
4. решавање ризика;
5. праћење ризика.

1. Утврђивање циљева

Утврђивање циљева подразумева јасно дефинисање оче-
киваних стратешких и оперативних резултата које Градска 
општина Барајево жели да оствари у одређеном времен-
ском периоду. У вези са тим, разматрају се ризици и врши 
управљање ризицима који могу утицати на остварење 
утврђених циљева.

Циљеви управљања ризиком у Градској општини Бараје-
во су следећи: 

1. уочити, дефинисати и измерити ризик који настаје у 
сваком пословном процесу и појединачним активностима; 

2. благовремено предузети све потребне мере како би се 
уочени ризици умањили или отклонили; 

3. унапређивати могућности препознавања и отклањања 
ризика у Градској општини Барајево;

4. развијати систем документовања, праћења, евалу-
ације и корекције свих радних процеса у Градској општини 
Барајево, како би се смањили ризици и омогућило њихово 
уочавање и отклањање.

2. Идентификовање ризика

Идентификовање ризика који утичу на остваривање 
циљева је кључна фаза у управљању ризицима. У Градској 
општини Барајево се при идентификовању ризика користе 
следеће основне категорије ризика, и то: 

Спољни ризици: 
– политичке и економске одлуке и приоритети окру-

жења изван корисника буџета (Народна скупштина, Вла-
да Републике Србије, Скупштина Града Београда и сл.) и 
спољашњи партнери (грађани Барајева, други биџетски ко-
рисници, добављачи, медији и сл.);



2. април 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 16 – 43

– прецизност, примењивост, свеобухватност и усклађе-
ност постојећих закона, прописа и правила; 

– природне и људске катастрофе (земљотреси, пожари, 
поплаве, суше, ратни сукоби и слично). 

Унутрашњи ризици:
– управљање циљевима из делокруга рада органа и ор-

ганизационих јединица Градске општине Барајево, интерне 
одлуке, планирање, управљачки, оперативни и финансијски 
процеси, финансијски менаџмент, недостатак документа-
ције и непотпуне и неажурне евиденције, информационе 
технологије, остали системи подршке и др.;

– организациона и квалификациона структура запосле-
них (стручност, управљање, мотивисаност, улоге и одговор-
ности, делегирање и др.), етика, понашање организације 
(„тон са врха”, превара, сукоб интереса и сл.), сигурност за-
послених, објеката и опреме;

– методе и токови комуницирања, квалитет и благовре-
меност информација.

У зависности од групе ризика, руководиоци органа или 
руководиоци унутрашњих организационих јединица Град-
ске општине Барајево, по потреби, утврђују ризике који су у 
вези са циљевима из њихове надлежности. 

Смернице при утврђивању ризика могу бити извештаји 
интерне и екстерне ревизије, анализе, извештаји, упитници 
и друга документа која се баве овом области. 

Ризици се утврђују у Обрасцу за утврђивање и проце-
ну ризика (Образац број 1) и евидентирају у Регистру ри-
зика (Образац број 2) који је успостављен на нивоу Градске 
општине Барајево, а чине саставни део Стратегије упра-
вљања ризицима.

3. Процена ризика

Процена ризика се врши на основу вероватноће деша-
вања и значаја њиховог утицаја. Циљ ове фазе процеса је 
разврставање ризика по приоритетима, како би се на ризи-
ке највишег степена приоритета могло одговорити приме-
ном адекватних мера контроле. Прво се одговара на ризике 
који су повезани са највећим губицима, односно утицајем 
и највећим степеном вероватноће настанка, док се ризици 
чија је вероватноћа настанка мања, а негативан утицај сла-
бији, само евидентирају и прате. За мерење ризика користи 
се следећа шема:

За бодовање вероватноће и утицаја ризика користи се 
скала са параметрима из следеће табеле:

ВЕРОВАТНОЋА Рангирање
Велика 4-5
Средња 2-3
Мала 0-1

УТИЦАЈ - ЗНАЧАЈ Рангирање
Велики Приличан утицај 4-5
Средњи Значајан утицај којим је могуће управљати 2-3
Мали Безначајан утицај 0-1

На основу скале се врши бодовање свих идентификова-
них ризика множењем вероватноће догађаја са утицајем ри-
зика. Уколико се рангирање врши по више основа, прво се 
утврђује просек величине вероватноће и утицаја.

4. Решавање ризика

Решавање ризика зависи од вероватноће и утицаја ризи-
ка и чини основу за утврђивање начина управљања ризици-
ма. У зависности од значаја и укупне изложености ризику, 
предузимају се мере:

1. избегавања ризика;
2. преношења ризика;
3. прихватања ризика;
4. поделе ризика;
5. ублажавања ризика.
Наведене мере треба да буду одговарајуће, трошковно 

ефикасне, свеобухватне и у непосредној вези са значајем 
ризика. Процедуре за управљање ризиком подразумевају 
посвећеност и учешће свих запослених. Руководилац ор-
гана или унутрашње организационе јединица у сарадњи са 
запосленим одговорним за управљање ризиком или Радном 
групом одлучују о поступању по ризицима који могу угро-
зити остварење циљева из њихове надлежности. 

О поступању по ризицима значајним за целокупно по-
словање Градске општине Барајево одлучује Председник 
општине, на основу предлога Радне групе односно на соп-
ствену иницијативу или на предлог руководиоца организа-
ционе јединице или органа.

Кључни ризици на које Градска општина Барајево прио-
ритетно делује су ризици који:

– имају за последицу повреду закона и других прописа; 
– могу довести до значајних финансијских губитака; 
– представљају претњу успешном завршетку пројекта, 

програма или активности; 
– узрокује штету циљним групама ГО Барајево (грађани 

у целини, осетљиве групе, добављачи...),
– доводе у питање сигурност запослених;
– могу озбиљно утицати на углед Градске општине Ба-

рајево.
Имплементација и унапређење процеса управљања ри-

зицима утичу на боље планирање и кономичност, повећање 
ефикасности, боље одлучивање, јачање поверења у упра-
вљачки систем и остале активности које су од значаја за 
развој позитивног пословног амбијента.

5. Праћење ризика

С обзиром на то да се окружење у коме Градска општина 
Барајево послује стално мења, потребно је стално праћење 
и информисање о ризицима. Овим се процењује ефикас-
ност управљања ризицима и потреба додатног утицаја на 
ублажавање истих. У складу са тим, регистри ризика се 
ажурирају сваке три године, а по потреби и чешће. Имајући 
у виду потребе Градске општине Барајево врши се процена 
Стратегије управљања ризицима, како би се ускладила са 
праксом и променама у методологији управљања ризицима 
у јавном сектору Републике Србије.

IV. ОДГОВОРНОСТИ

У складу са тачком 3.1. Стратегије развоја интерне фи-
нансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији, 
чланом 11. Правилника о заједничким критеријумима и 
стандардима за успостављање, функционисање и извешта-
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вање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, управљање ризицима је једна од најзначајнијих од-
говорности управљачке структуре. 

Сходно члану 12. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и из-
вештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, руководиоци на различитим нивоима упра-
вљања, у складу са додељеним задацима, одговорни су за испуњавање циљева у оквиру својих надлежности, а тиме и упра-
вљање ризицима. У циљу испуњавања обавезе из управљачке одговорности, руководилац ће осигурати услове потребне за 
несметано одвијање свих активности управљања ризицима и увођење одговарајућих и ефикасних механизама за њихово 
смањивање на прихватљив ниво. Сви запослени су укључени у управљање ризицима и треба да буду свесни своје одговор-
ности у идентификовању и управљању ризиком.

За сваки идентификовани и измерени ризик у Градској општини Барајево предузимају се превентивне мере ради 
смањења или отклањања ризика. 

V. ЕДУКАЦИЈА

У Градској општини Барајево се спроводи едукација запослених о свим аспектима управљања ризиком. Едукације орга-
низује и спроводи Радна група уз помоћ одговарајућих стручњака (интерних и екстерних). 

VI. ИЗВЕШТАВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА

Сва комуникација везана за управљање ризиком у Градској општини Барајево се обавља у писаној форми, користећи 
интерни систем доставе докумената. Сви учесници у управљању ризиком дужни су да чувају документа везана за упра-
вљање ризиком из своје надлежности у складу са важећим законским рописима.

VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Стратегију објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Стратегија ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06 - 5 /2015 – 222, 27. марта 2015. године

Председник
Саша Костић, ср.
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Скупштина Градске општине Барајево, на седници одр-
жаној 27. марта 2015. године, на основу члана 43. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 
(испр.), и 108/2013), члана 32. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник РС”, бр. 129/2007) и члана 19. Ста-
тута Градске општине Барајево („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 30/2010, 40/2013) донела је

ОДЛУКУ
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

БАРАЈЕВО ЗА 2015. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 

2015. годину мења се и гласи:
Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи 

и издаци Градске општине Барајево за 2015. годину, њего-
во извршавање, као и права и обавезе корисника буџетских 
средстава. Буџет Градске општине Барајево за 2015. годину 
састоји се од:

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА   
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 396.252.840,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 396.252.840,00
у чему:
– буџетска средства 396.252.840,00
– сопствени приходи 
– донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 399.224.569,00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 360.034.211,00
у чему:
– текући буџетски расходи 360.034.211,00 
– расходи из сопствених прихода донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у 
чему:

 39.190.358,00

– текући буџетски издаци 39.190.358,00 
– издаци из сопствених прихода
– донације  
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ – 2.971.729,00 
Издаци за набавку финансијске имовине 
Примања од продаје финансијске имовине 
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ – 2.971.729,00 
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од продаје финансијске имовине
 Примања од задуживања  
Процена суфицита (неутрошених средстава) из претходних годи-
на

2.971.729,00

Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
 спровођења јавних политика 
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 2.971.729,00

Члан 2.
Члан 2. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 

2015. годину мења се и гласи:
Приходи и примања буџета општине Барајево утврђују 

се у следећим износима:
Економска 

класификација ОПИС
Буџет за 2015. 

годину
I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 394.752.840,00
1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 394.752.840,00

1.1 Класични приходи 262.436.775,00
711111 Порез на зараде 95.397.799,00

Економска 
класификација ОПИС

Буџет за 2015. 
годину

711147 Порез на земљиште 200.000,00
711120 Порез на приходе од самосталних делатности 24.031.941,00
713120 Порез на имовину 100.024.988,00
713311 Порез на наслеђе и поклон 720.000,00
713420 Порез на пренос апсолутних права 14.402.924,00
714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 100.000,00

714513
Комунална такса за коришћење моторних друм-
ских и прикључних возила 12.000.000,00

716111
Комунална такса за истицање фирме на послов-
ном простору 6.000.000,00

741100 Камате 1.250.000,00

741531
Комунална такса за коришћење простора на 
јавним површинама 2.000.000,00

741532
Комунална такса за коришћење простора за 
паркирање 259.507,00

742251 Административне таксе 1.000.000,00
742351 Приходи органа управе 238.982,00
743350 Новчане казне 50.000,00
745151 Мешовити и неодређени приходи 2.628.804,00

733157
Текући трансфери Градова у корист нивоа 
општина 2.131.830,00

1.2 Наменски приходи 132.316.065,00
711111 Порез на зараде 106.256.316,00
741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 200.000,00
742152 Приходи од закупа пословног простора 2.085.941,00

733157
Текући трансфери Градова у корист нивоа 
општина 23.773.808,00

321 II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 2.971.729,00

770 III
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДА-
ЦИЈУ РАСХОДА 1.500.000,00
УКУПНО I+II+III 399.224.569,00

Члан 3.
 Члан 3. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 

2015. годину мења се и гласи:
Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по 

основним наменама, утврђују се у Рачуну прихода и при-
мања, расхода и издатака у следећим износима 

Ек
 клас ОПИС

Средства из 
буџета

Издаци из 
осталих 
извора

Укупна 
средства

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 356.355.880,00 3.678.331,00 360.034.211,00

41
РАСХОДИ ЗА ЗАПО-
СЛЕНЕ 148.656.879,00 1.500.000,00 150.156.879,00

411
Плате и додаци запосле-
них 111.876.603,00   111.876.603,00

412
Социјалани доприноси на 
терет послодавца 20.330.679,00   20.330.679,00

414
Социјалана давања 
запосленима 5.719.597,00 1.500.000,00 7.219.597,00

415 Накнаде запосленима 6.380.000,00   6.380.000,00

416
Награде,бонуси и остали 
посебни расходи 350.000,00   350.000,00

417 Посланички додатак 4.000.000,00   4.000.000,00

42
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА 
И РОБА 133.960.849,00 478.331,00 134.439.180,00

421 Стални трошкови 31.465.000,00   31.465.000,00
422 Трошкови путовања 430.000,00   430.000,00
423 Услуге по уговору 23.321.292,00   23.321.292,00
424 Специјализоване услуге 30.674.557,00 436.288,00 31.110.845,00

425
Текуће поправке и одр-
жавање 40.370.000,00   40.370.000,00

426 Материјал 7.700.000,00 42.043,00 7.742.043,00
45 СУБВЕНЦИЈЕ 13.500.000,00   13.500.000,00

451
Субвенције јавним нефи-
нансијским предузећима 13.500.000,00   13.500.000,00

46
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ 
И ТРАНСФЕРИ 28.781.152,00 1.700.000,00 30.481.152,00
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Ек
 клас ОПИС

Средства из 
буџета

Издаци из 
осталих 
извора

Укупна 
средства

463
Трансфери осталим ниво-
има власти 14.025.000,00 1.700.000,00 15.725.000,00

465
Остале дотације и транс-
фери 14.756.152,00    

47

СОЦИЈАЛНО ОСИГУ-
РАЊЕ И СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 9.350.000,00   9.350.000,00

472
Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 9.350.000,00   9.350.000,00

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 18.125.000,00   18.125.000,00

481
Дотације невладиним 
организацијама 11.300.000,00   11.300.000,00

482
Порези, обавезне таксе, 
казне и пенали 4.685.000,00   4.685.000,00

483
Новчана казна и пенали 
по решењу суда 2.140.000,00   2.140.000,00

484

Накнада штете за повреде 
или штету насталу услед 
елементарних непогода и 
других природних узрока     0,00

49 РЕЗЕРВЕ 3.982.000,00   3.982.000,00
499 Средства резерве 3.982.000,00   3.982.000,00

500000
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН-
СИЈСКУ ИМОВИНУ 38.396.960,00 793.398,00 39.190.358,00

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 31.896.960,00 793.398,00 32.690.358,00

511
Зграде и грађевински 
објекти 25.560.000,00   25.560.000,00

512 Машине и опрема 5.186.960,00 793.398,00 5.980.358,00
515 Софтвер 1.150.000,00   1.150.000,00
54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 6.500.000,00   6.500.000,00

541 Земљиште 6.500.000,00   6.500.000,00
  УКУПНИ РАСХОДИ 394.752.840,00 4.471.729,00 399.224.569,00

Члан 5.
Члан 5. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 

2015. годину мења се и гласи:
Потребна средства за финансирање буџетског дефици-

та у износу од  2.971.729,00   динара из члана 1. ове Одлуке 
планирано је да се обезбеде из  процењеног суфицита  из 
2014. године у износу од  2.971.729,00 динара.

Члан 6.
Члан 8. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 

2015. годину мења се и гласи: 
У текућу буџетску резерву издвајају   се средства у укуп-

ном износу од 2.782.000,00 динара.  Председник општине 
одлучује о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, за 
намене утврђене у складу са чланом  69. Закона о буџетском 
систему на предлог органа управе надлежног за финансије.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.
Члан 10. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 

2015. годину мења се и гласи:
Укупна средства буџета утврђена су у износу од   

399.224.569,00  динара, а формирана су   приходима и при-
мањима из следећих извора :

– Tекући приходи у износу од  394.752.840,00  динара – 
утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење послова 
Града и градских општина и утврђивању прихода и при-
мања која припадају Граду, односно градским општинама у 
2015. години – извор финансирања 01, 

– Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
(процењени суфицит)   у износу од 2.178.331,00  динара – 
извор финансирања 13, у оквиру којих су укључена:

а) неискоришћена наменска средства у износу од 
436.288,00 динара за   покриће трошкова за извршење Ре-
шења грађевинске инспекције Управе Градске општине Ба-
рајево, 

б) неискоришћена наменска средства у износу од 
42.043,00 динара за   покриће трошкова изласка службеног 
лица на терен ради закључења брака,

в) неискоришћена наменска средства у износу од 
1.700.000,00 динара за побољшање безбедности саобраћаја 
на територији општине Барајево у 2014. години,

– Неутрошена средства донација из ранијих година 
(процењени суфицит) у износу од 793.398,00 динара – из-
вор финансирања 15, 

– Меморандумске ставке за рефундацију расхода у изно-
су од  1.500.000,00 динара. 
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Члан 9.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће 
се од дана доношења.

Скупштина општине Барајево
Број 06–5/2015–220, 27. марта 2015. године

Председник
Саша Костић, ср.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број 129/2007 и 83/2014) и члана 
19. тачка 8. и члана 62. Статута Градске општине Барајево 
– пречишћен текст („Службени лист Града Београда”, бр. 
30/2010 и 40/2013), Скупштина Градске општине Барајево 
на седници одржаној дана 27. марта 2015. године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УНУТРАШЊЕМ 
УРЕЂЕЊУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Члан 1.
У Одлуци о унутрашњем уређењу Управе Градске 

општине Барајево („Службени лист Града Београда”, број 
6/2013 и 50/2013) члан 17. мења се и гласи: „Одељење за 
урбанизам, грађевинске и комуналне послове врши посло-
ве урбанизма који се односе на давање мишљења на прос-
торне и урбанистичке планове који доноси град. Израђује 
нацрт плана постављања мањих монтажних објеката при-
временог карактера на површинама јавне намене (кисоци, 
тезге и други покретни мобилијар), по претходно приба-
вљеној сагласности организационих јединица Градске упра-
ве надлежних за послове урбанизма и саобраћаја, односно 
друге надлежне организације у складу са прописом Града, 
доноси решења о постављању мањих монтажних објеката 
привременог карактера на површинама јавне намене (ки-
осци, летње и зимске баште, тезге и други покретни моби-
лијар) и балон хала спортске намене у складу са прописи-
ма Града, општине и Статутом Градске општине Барајево. 
Врши комуналне послове који нису у надлежности градске 
управе, врши стручне и административне послове за пот-
ребе скупштине градске општине, Већа градске општине 
и Председника градске општине, у вези са извођењем ра-
дова када се градска општина Барајево јавља као инвести-
тор, заштиту јавних и зелених површина и друге послове 
у складу са законом, Статутом града и одлукама скупшти-
не градске општине, Већа градске општине и Председника 
градске општине. Предузима мере за уређење и одржавање 
спољњег изгледа стамбених и пословних зграда и предлаже 
мере за уређење зелених површина, дечијих игралишта и 
објеката јавног осветљења. Предлаже Одлуку о спровођењу 
јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа 
на територији општине, коју доноси оснивач, и врши друге 
послове из своје надлежности, у складу са Законом о јав-
ним предузећима везане за поступак именовања директора. 
Израђује нацрте одлука из области грађевинских послова 
и извештаја и информација из оквира послова одељења, 
послове који се односе на називе улица, тргова, заселака и 

других делова насељених места на свом подручју, у складу 
са законом и прописима града, ради Нацрте одлука из своје 
области које се разматрају на седници Скупштине град-
ске општине, извештаје и информације из оквира послова 
одељења, као и друге послове у складу са законом, Стату-
том града и одлукама градске општине.

У оквиру Одељења за урбанизам, грађевинске и кому-
налне послове образује се Одсек за спровођење обједињене 
процедуре који спроводи обједињену процедуру за изда-
вање грађевинских дозвола за изградњу или реконструкцију 
објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске површине 
и претварању заједничких просторија у стамбени, односно 
пословни простор осим у поступцима легализације објека-
та на територији градске општине, издаје грађевинску до-
зволу за изградњу и реконструкцију саобраћајница и обје-
ката линијске, односно комуналне инфраструктуре на свом 
подручју, издаје информацију о локацији, локацијске усло-
ве за објекте за које издаје грађевинску дозволу у складу са 
Статутом града, послове издавања одобрења за изградњу, 
издаје потврде о пријави извођења радова за објекте за које 
је донето решење о одобреној изградњи, пријаве радова за 
изградњу помоћних објеката, потврде да су темељи изграђе-
ни у складу са главним пројектом, издаје употребне доз-
воле, решења о рушењу објекта и друге послове поверене 
органу управе законом, односно Статутом града везане за 
издавање грађевинске и употребне дозволе и извођење дру-
гих грађевинских радова, потврђује пројекте парцелације и 
препарцелације за подручје општине. Спроводи обједињену 
процедуру за прибављање услова за пројектовање, односно 
прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, за приба-
вљање исправа и других докумената које издају имаоци јав-
них овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за 
издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и упо-
требне дозволе из његове надлежности, као и обезбеђење 
услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис 
права својине на изграђеном објекту. Спроводи обједињену 
процедуру и у случајевима издавања решења из члана 145. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, 
број 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14). У 
оквиру обједињене процедуре спроводи се и измена лока-
цијских услова, односно решења о грађевинској дозволи.”

Члан 2.
За све што није регулисано овом одлуком примењиваће 

се одредбе закона и Статута Градске општине Барајево.

Члан 3.
Начелник Управе Градске општине ускладиће у року од 

30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке акт о унутра-
шњем уређењу и систематизацији радних места у Упра-
ви – Градске општине Барајево, уз сагласност Већа градске 
општине.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-5/2015-221, 27. марта 2015. године.

Председник
Саша Костић, ср.
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На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/2007 и 54/2011), Одлуке о 
називима улица, тргова, заселака и других делова насеље-
них места на територији градске општине Барајево, („Служ-
бени лист града Београда”, број 58/2014), и члана 19. тачка 
22. Статута Градске општине Барајево-пречишћени текст, 
(„Службени лист града Београда”, бр. 30/10 и 40/2013), 
Скупштина Градске општине Барајево, уз претходну саглас-
ност Министарства државне управе и локалне самоуправе, 
број 015-05-00001/2015-07, од 26. јануара 2015. године, на 
седници одржаној 27. марта 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
O ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ VI ЛИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ У 

МЗ ЛИСОВИЋ

Члан 1.
Мења се постојећи назив улице на територији месне 

заједнице Лисовић – градска општина Барајево, и то:
1) Улица VI Личке дивизије кат. парцела бр. 2581 и 1126 

КО Бождаревац, мења назив у: Улица Младена Пауновића.

Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

град”.

Скупштина општине
Број 06-5/2015-241, 27. марта 2015. године

Председник
Саша Костић, ср.

На основу члана 19. Статута Градске општине Барајево-
пречишћен текст („Службени лист града Београда” – пре-
чишћени текст број 30/10 и 40/13), Скупштина општине Ба-
рајево, на седници одржаној 27. марта 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИ-

ЗИЦИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

1. Образује се Радна група за управљање ризицима град-
ске општине Барајево.

2. У Радну групу из тачке 1. овог решења именују се:
– Саша Костић, за председника
– Мирјана Јаковљевић, за заменика председника;
за чланове:
– Едита Муса,
– Верица Младеновић,
– Мијушко Тешовић.
3. Задатак Радне групе из тачке 1. је да, својим активним 

деловањем оствари процес управљања ризицим и у том 
поступку:

– утврди циљеве,
– идентификује ризике,
– изврши процену ризика,
– предузме мере и све неопходне активности за праћење 

и решавање ризика,
– оствари неопходну комуникацију са свим учесницима 

управљања ризицима,
– предлаже председнику општине поступање по ризи-

цима значајним за целокупно пословање градске општине 
Барајево,

– врши друге послове предвиђене Стратегијом упра-
вљања ризицима градске општине Барајево.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
оград”.

Скупштина општине
Број 06-5/2015-223 од 27. марта 2015. године

Председник
Саша Костић, ср.

На основу члана 19. тачка 10. Статута Градске општине 
Барајево – пречишћени текст („Службени лист Града Бео-
града” број 30/10), Скупштина општине Барајево, на седни-
ци одржаној 27. марта 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛА-
НОВА УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛА-
НОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 

КУЛТУРУ БАРАЈЕВО

I. У Решењу о именовању председника, заменика пред-
седника и чланова управног одбора и председника и члано-
ва надзорног одбора установе Центар за културу Барајево, 
(„Службени лист Града Београда”, број 40/13), врше се сле-
деће измене:

Управни одбор Установе Центар за културу Барајево
– члан Управног одбора, из реда запослених Данијела 

Станисављевић, замењује се Сањом Ивковић.
Надзорни одбор установе Центар за културу Барајево
– члан Надзорног одбора, из реда запослених Јелена 

Петровић, замењује се Бојаном Милојевић.
II. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града 

Београда”.

Скупштина општине Барајево
Број 06-5/2015-242, 27. марта 2015. године 

Председник
Саша Костић, ср.

На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања 
пројеката невладиних организација на територији Град-
ске општине Барајево („Службени лист Града Београд”, 
број 26/2014) Председник Градске општине Барајево, дана 
30.марта 2015. године, расписује

ЈА ВНИ КОНКУР С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКА-

ТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

У области:
– активности које се односе на јачање сарадње између 

владиног, невладиног и бизнис сектора;
– развој локалне заједнице;
– екологије, заштите животне средине и здравља грађана;
– афирмисања људских и мањинских права;
– програма за образовање;
– програма за децу и омладину;
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– програма за стара лица;
– афирмисања демократизације локалне средине;
– развоја цивилног друштва;
– социјално-хуманитарне активности (подршка со-

цијално-угороженим грађанима, подршка старим и особа-
ма са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју 
и др.);

– културне баштине, неговања историјских тековина;
– волонтерства;
– заштите бораца, ратних, војних и цивилних инвалида 

рата;
– заштите и помоћи лицима леченим од болести завис-

ности;
– активности пензионерских организација;
– неформалног образовања;
– афирмисање равноправности полова;
– развој јавног информисања.

1. Критеријуми које учесник конкурса треба да испуни 

На конкурсу може да учествује невладина организцаја 
– која је регистрована у складу са Законом о удружењи-

ма („Службени гласник РС”, број 51/09), на територији 
градске општине Барајево, односно има седиште или огра-
нак и делује на том подручју као општинска, међуопштин-
ска, градска или републичка организација, 

– која пројекат реализује на територији градске општине 
Барајево, 

– која је директно одговорно за припрему и извођење 
програма: 

– која није у поступку ликвидације, стечајном поступку 
или под привременом забраном обављања делатности: 

– која нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове 
према организацијама социјалног осигурања.

2. Износ средстава планиран за финансирање и суфинан-
сирање пројеката 

У складу са Одлуком о буџету Градске општине Бараје-
во, Бр. 06-51/2014-24 од 30. децембра 2014. године средства 
која овим конкурсом опредељује Градска општина Барајево 
су у укупном износу од 1.600.000,00 динара, (милион шест 
стотина хиљада динара). Максималан износ по пројекту је 
100.000,00 (сто хиљада динара). 

3. Рок реализације пројекта 

Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати 
у периоду до 31. децембра 2015. године.

4. Обавезна конкурсна документација коју треба доста-
вити 

Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу доку-
ментацију:

1. пријавни образаца за конкурс (садржи опис пројекта 
и буџета пројекта);

2. биографију координатора пројекта и кључних сарад-
ника;

3. фотокопију решења о упису организације у регистар;
4. фотокопију оснивачког акта (Статута);
5. фотокопију финансијског извештаја достављеног на-

длежним државним органима за претходну годину;
6. писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финанси-

рања или суфинансирања (изјаву није потребно приложити 
уколико се пројекат целокупно финансира из средстава до-
бијених по конкурсу).

5. Начин пријављивања на конкурс 

Пријава са обавезном кокурсном документацијом, дос-
тавља се у затвореној коверти са назнаком „За конкуре не 
отварати” на пошти или писарници Градске општине Ба-
рајево.

Пријава поштом шаље се на доле назначену адресу: 
Градска општина Барајево, ул. Светосавска бр. 2, 11460 

Барајево.
Конкурсна документација се може преузети са интер-

нет-старанице Градске општине Барајево.
Лице задужено за контакт и додатне информације у вези 

услова конкурса је Миливоје Радовановић, тел. 064/2736-698.

6. Рокови за подношење пријава на конкурс и одлучи-
вање о додели средстава 

1. Рок за подношење пријаве и предлога пројекта на овај 
јавни конкурс је 10 дана од дана објављивања јавног позива 
у Службеном листу града Београда.

2. Критеријуми за вредновање пројекта су:
Ред 
број КРИТЕРИЈУМИ

Број 
поена

1. Усклађеност пројекта за захтевима конкурса 5-10
2. Остварени резултати невладине организације претходних година 5-10
3. Материјална и кадровска опремљеност невладиних организација 5-10
4. Одрживост пројекта 5-10
5. Сагласност са циљевима општинске стратегије 0-10

1. Листа вредновања и рангирања пријављених пројека-
та и предлог одлуке о избору пројеката невладиних органи-
зација, коју утврђује конкурсна комисија, биће објављени 
на званичној интернет страници Градске општине Барајево 
и на огласној табли Градске општине Барајево, у року од 10 
дана од дана истека рока за подношење пријава. 

2. Одлука о избору пројеката којима се из буџета Градске 
општине Барајево додељују средства председник Градске 
општине Барајево доноси у року од пет дана од дана прије-
ма предлога одлуке конкурсне комисије. 

7. Објављивање конкурса

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Града 
Београда” и на званичној интернет презентацији Градске 
општине Барајево. 

Председник Градске општине Барајево
IX-01 Број 401-131/2015, 30. марта 2015. године

Председник
Бранка Савић ср.
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Страна
Одлука о изменама и допунама Одлуке о 

утврђивању доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Измена Пословника Градског већа Града Београ-
да– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о давању сагласности на Измену ценов-
ника осталих услуга ЈКП „Погребне услуге” са Из-
меном ценовника – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о давању сагласности на Правилник о 
организацији и систематизацији послова у Центру 
београдских фестивала– – – – – – – – – – – – – – – –  3

Акти градских општина
ВРАЧАР

Одлука о престанку мандата одборнице 
Скупштине Градске општине Врачар  – – – – – – – –  3

Одлука о потврђивању мандата одборнице 
Скупштине Градске општине Врачар  – – – – – – – –  3

Одлука о потврђивању мандата одборника 
Скупштине Градске општине Врачар  – – – – – – – –  4

Одлука о начину финансирања програма/проје-
ката удружења из буџета Градске општине Врачар   4

Решење о престанку функције председнице 
Скупштине Градске општине Врачар  – – – – – – – –  8

Решење о избору председника Скупштине Град-
ске општине Врачар  – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о престанку функције заменика пред-
седника Градске општине Врачар  – – – – – – – – – –  8

Решење о избору заменице председника Градске 
општине Врачар  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о постављењу општинског правобрани-
оца Градске општине Врачар– – – – – – – – – – – – –  9

Решење о постављењу заменика општинског 
правобраниоца Градске општине Врачар – – – – – –  9

Решење о престанку мандата директора Јавног 
предузећа за управљање пословним простором 
„Пословни простор Врачар” Београд  – – – – – – – –  9

Решење о именовању вршиоца дужности ди-
ректора Јавног предузећа за управљање пословним 
простором „Пословни простор Врачар”  – – – – – –  9

Решење о именовању чланице Надзорног одбо-
ра Центра за образовање и културу „Божидарац – 
1947”, Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Решење о именовању члана Управног одбора 
Центра за образовање и културу „Божидарац – 
1947”, Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10
ЗЕМУН

Одлука о потврђивању мандата одборнику 
Скупштине Градске општине Земун  – – – – – – – –  10

Решење о разрешењу члана Савета за запошља-
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